
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Thought Stopping untuk Mengatasi Ansietas Pada Pasien HIV-AIDS 

1. Konsep Thought Stopping 

a. Pengetian Thought Stopping 

 Thought Stopping adalah terapi yang efektif dalam membantu klien yang 

memiliki pemikiran negative setiap harinya. Klien dapat belajar untuk mengatasi 

situasi saat timbulnya cemas, dengan cara mempelajari apa yang akan mereka 

katakan saat cemas timbul. Metode yang sederhana dengan melakukan perlawanan 

saat pikiran negative muncul dan mengganggu pikiran adalah dengan berteriak 

“STOP”. Klien diperintahkan untuk membayangkan dirinya dalam keadaan yang 

tidak logis (contoh: “saya saat bersama bos. Di kantor dengan ide baru untuk di 

tampilkan, tapi dia tidak memberi kesempatan, ia berfikir saya sangat bodoh”). 

Prosedur yang dapat dilakukan : 

a. Tanyakan pada klien pikiran yang akan muncul saat ia memikirkan hal tersebut. 

b. Ketika klien mulai memikirkan hal-hal yang negative, maka terapis dapat 

mengintruksikan klien untuk mengucapkan “stop” dengan lantang atau 

mengagetkan dengan karet gelang. 

c. Prosedur ini dapat diulang oleh klien dengan mengintruksikan pikiran negative 

yang berlebihan dengan cara mengahardik. 
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d. Klien data mengintruksikan secara berkelanjutan saat pikiran negative muncul di 

kehidupan sehari-harinya. (Thompson, 2003) 

b. Prosedur Thought Stoping 

Menurut Hidayati & Riwayati (2015) Pelaksanaan dilakukan dalam tiga sesi. 

Untuk keberhasilan penguasaan, penghentian pikiran harus dipraktekkan secara teliti 

sepanjang hari selama tiga hari sampai satu minggu. 

1) Sesi 1 

Tujuan : 

a) Klien dapat mengidentifikasi pikiran yang menegangkan. 

b) Klien dapat mengenal tentang penghentian pikiran: manfaat dan cara 

penghentian pikiran 

c) Klien dapat mempraktekkan/ berlatih tehnik pemutusan pikiran dengan 

menggunakan alarm. 

Waktu pertemuan : 45 – 60 menit 

Setting : Klien duduk di kursi yang nyaman berhadapan dengan perawat, ruangan 

tenang dan nyaman. 

Langkah-langkah kegiatan : 

a) Ucapkan salam. 

b) Perkenalkan diri perawat dengan menyebutkan nama lengkap dan panggilan yang 

disukai. 

c) Tanyakan nama klien dan panggilan yang disukai. 

d) Jelaskan tujuan pertemuan dan tindakan yang akan dilakukan. 
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e) Buat kontrak dan kesepakatan untuk 3 (tiga) kali pertemuan. 

f) Kaji dan buat daftar pikiran yang menegangkan. Kolom I adalah nilai pikiran 

yang tidak menyenangkan, kolom II adalah nilai gangguan untuk mengetahui 

seberapa jauh mengganggu kehidupan. 

g) Bantu klien mengenal tentang pikiran menegangkan yang telah ditandai : alasan 

pikiran muncul, apakah pikiran tersebut realistis atau tidak, produktif atau tidak, 

mudah atau sulit dikendalikan, bersifat netral atau mengalahkaan diri klien 

sendiri. 

h) Minta klien memutuskan kesungguhan untuk mengurangi pikiran yang 

menimbulkan stres yang telah dicatat. 

i) Anjurkan klien memilih satu pikiran yang sangat ingin dilenyapkan. 

j) Minta klien memejamkan mata dan bayangkan situasi saat pikiran yang 

menegangkan seolah akan terjadi (konsentrasi hanya pada satu pikiran per 

prosedur). Anjurkan klien berpikir baik secara normal, dengan cara ini klien dapat 

memutus pikiran yang menegangkan sambil meneruskan arus berpikir yang sehat. 

k) Latih klien menggunakan tehnik pengaget : 

Setel jam alarm untuk tiga menit.Kemudian, minta klien memandang jauh, 

memejamkan mata, merenungkan pikiran pada keadaan yang menimbulkan 

stres.Ketika mendengar dering alarm anjurkan klien berteriak STOP! Biarkan 

benak kosong kecuali pikiran yang netral dan tidak mencemaskan.Minta klien 

menyusun tujuan dalam waktu 30 detik setelah stop pada saat yang bersamaan 

benak tetap kosong. Bila pikiran negatif kembali muncul teriak STOP lagi. 

l) Minta klien melakukan latihan ini di rumah. 
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2) Sesi 2 

Tujuan : 

a) Klien dapat mempraktekkan berlatih tehnik pemutusan pikiran 

denganmenggunakan rekaman. 

b) Klien dapat mempraktekkan teknik pemutusan pikiran tanpa menggunakanalarm. 

Waktu pertemuan : 45 menit 

Alat bantu : tape recorder 

Setting : Klien duduk di kursi yang nyaman berhadapan denganperawat, ruangan 

tenang dan nyaman. 

Langkah-langkah kegiatan : 

a) Lakukan evaluasi apakah klien telah melatih diri dengan menggunakan alarm. 

Beri pujian atas usaha yang dilakukan klien bila hal ini dilakukan. 

b) Jelaskan rencana kegiatan dan tujuan pada sesi ini. 

c) Rekam suara klien ketika mengucapkan STOP dengan interval selang-seling (tiga 

menit, dua menit, tiga menit, satu menit). Lakukan juga dengan interval tiap lima 

detik. Rekaman tersebut akan membentuk dan menguatka pengendalian pikiran. 

d) Latih mengendalikan pikiran tanpa menggunakan alarm atau rekaman: 

(1) Minta klien merenungkan pikiran yang tidak diinginkan (sesuai pilihan klien 

pada sesi pertama) dan segera berteriak STOP! Ikuti ini dengan relaksasi otot 

yang tenang dan pikiran yang menyenangkan 

(2) Ulangi prosedur. Camkan dengan urutan : STOP - tenang - relaksasi otot- pikiran 

yang menyenangkan. 
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(3) Lakukan beberapa kali dengan teriakan STOP!, hingga berhasil melenyapkan 

pikiran tersebut. 

(4) Jika telah berhasil menghentikan pikiran yang tidak diinginkan dengan teriakan 

lanjutkan dengan melatih pemutusan pikiran dengan mengucapkan STOP! dengan 

nada normal. 

(5) Bila berhasil menghentikan pikiran dengan menggunakan suara normal, mulai 

pemutusan pikiran dengan bisikan STOP! 

(6) Jika bisikan berhasil memutuskan pikiran yang menimbulkan stres, gunakan 

perintah sub-vokal STOP! Minta klien membayangkan bahwa ia mendengar 

teriakan STOP! di benaknya. 

(7) Bila klien berhasil menghentikan pikiran yang menimbulkan stres dengan tanpa 

bersuara maka klien dapat melakukan hal ini saat bersama orang lain/ orang 

banyak tanpa menarik perhatian orang lain. 

(8) Bila klien tidak berhasil menghentikan pikiran yang menimbulkan stress dengan 

tanpa bersuara maka klien dapat menggantikan dengan salah satu tehnik berikut : 

pasang karet gelang pada pergelangan tangan, jika pikiran yang tidak diinginkan 

muncul, tarik karet gelang tersebut; cubit diri sendiri saat timbul pikiran tersebut; 

tekan kuku jari pada telapak tangan; gigit jari; atau ketuk/ selentik lutut untuk 

menghentikan pikiran yang tidak diinginkan. 

(9) Minta klien melakukan latihan ini di rumah dan mempraktekkannya setiap pikiran 

negatif atau pikiran yang menimbulkan stres atau pikiran yang tidak diinginkan 

timbul. 
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c) Sesi 3 

Tujuan : 

1) Klien dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. 

2) Klien mengakhiri sesi dengan merasakan manfaat dari terapi yang telah diberikan 

dan akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Waktu pertemuan : 45 menit 

Setting : Klien duduk di kursi yang nyaman nyaman berhadapan dengan perawat, 

ruangan tenang dan nyaman. 

Langkah-langkah kegiatan : 

a) Lakukan evaluasi apakah klien telah melakukan latihan ini di rumah dan 

mempraktekkannya setiap pikiran negatif atau pikiran yang menimbulkan stres 

timbul. Tanyakan hasil yang dicapai. Beri pujian atas usaha klien. 

b) Jelaskan Tujuan Tindakan pada sesi 3. 

c) Anjurkan klien membuat daftar pernyataan asertif dan positif sesuai situasi, 

sebagai pengganti pikiran yang obsesif, misal: jika klien takut naik pesawat 

terbang anjurkan untuk berkata pada diri sendiri ”indah sekali panorama in 

terlihat dari atas”. 

d) Anjurkan klien melakukan prosedur yang sama secara mandiri untuk setiap hal 

negatif yang ingin dihilangkan (sesuai daftar yang telah dibuat pada sesi). 
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e) Terminasi akhir : 

(1) Tanyakan perasaan dan manfaat yang diperoleh klien setelah mengikuti 3 sesi 

pertemuan. 

(2) Evaluasi kembali tindakan yang telah dilakukan 

(3) Beri pujian atas kemampuan yang telah dicapai klien. 

c. Pengaruh Thought Stopping untuk Mengatasi Ansietas 

Banyak orang percaya bahwa rasa sakit disebabkan oleh kenangan yang tidak 

terlupakan semasa kecil dan cara untuk menghilangkan rasa sakit adalah dengan 

berfikir yang lebih lama, ada beberapa hubungan antara kenangan dimasa lalu dan 

rasa sakit yang dialami saat ini.Terapis kognitif behavior modern telah menemukan 

cara yang cepat dan mudah yang bersumber dari emosi yang terjadi pada pikiran pada 

saat ini. Terapi ini sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti bahwa emosi yang paling 

menyakitkan adalah dengan segera menghentikan beberapa fikiran yang dapat 

memicu kecemasan pasien.Cara sederhana adalah dengan terapi kognitif behavior. 

Klien dapat mengubah perasaan dengan cara mengubah pikirannya.(McKay, Davis, 

& Fanning, 2007) 

Menurut Hidayati & Riwayati (2015), pemberian penerapan thought stopping 

efektif untuk menurunkan ansietas pada pasien HIV-AIDS. Sebelum dilakukan 

prosedur Thought Stopping tingkat kecemasan klien setelah dilakukan prosedur 

Thought Stopping terdapat perbedaan rerata 6,58. Penurunan ansietas berdasarkan 

pada respon klien tentang penerimaan terhadap penyakit klien. 
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Menurut Agustarika (2009), terdapat penurunan yang signifikan dari pemberian 

terapi thought stopping pada ansietas yang didasarkan pada respon fisiologis, 

kognitif, perilaku, dan emosi. Skor rata-rata ansietas sebelum dan sesudah diberikan 

terapi thought stopping adalah 14,51, yaitu pada rentang ansietas sedang sedangkan 

skor setelah terapi adalah 9,35. 

Menurut Malfasari & Erlin (2017)Terapi Thought Stopping dapat menurunan 

ansietas terbukti dengan hasil rerata perbedaan sebelum diberikan terapi dan setelah 

diberikan terapi. Sebelum diberikan terapi Rerata ansietas adalah 20 dengan standar 

deviasi 7,524. Sedangkan setelah dilakukan Thought stopping nilai rerata ansietas 

mahasiswa turun menjadi 9,30 dengan standar deviasi 4,648. Terlihat perbedaan 

rerata sebesar 10,703 antara sebelum dan sesudah di berikan thought stopping. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa thought stopping   merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan seseorang untuk membuang pikiran negatif dengan cara 

membuat kata “Stop!” dan menutupnya dengan pikiran positif. Sehingga kata stop 

dapat di sugestikan sebagai upaya untuk menghentikan pikiran negatif, dan kata-kata 

positif akan menggantikan pikiran positif yang ada sebelumnya. 

2. Konsep Ansietas 

a. Definisi Ansietas 

Kecemasan adalah perasaan tidak santai yang samar-samar yang terjadi karena 

ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon. Perasaan takut dan tidak 

menentu sebagai isinya yang menyadarkan bahwa peringatan tentang bahaya akan 
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datang dan memperkuat individu mengambil tindakan menghadapi ancaman. Adapun 

rentang respon kecemasan menurut Yusuf, Fitriasari, & Nihayati (2015) adalah : 

a. Ansietas ringan, berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari 

dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan 

persepsinya. 

b. Ansietas sedang, memungkinkan seseorang untuk memusatkan perhatian pada hal 

yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga seseorang mengalami 

perhatian yang selektif tetapi dapat melakukan sesuatu yang lebih terarah. 

c. Ansietas berat, sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Adanya 

kecenderungan untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan 

tidak dapat berfikir tentang hal lain.  

d. Tingkat panic, dari ansietas berhubungan dengan ketakutan dan merasa diteror, 

serta tidak mampu melakukan apapun walaupun dengan pengarahan. Panic 

meningkatkan aktivitas motoric, menurunkan kemampuan berhubungan dengan 

orang lain, persepsi menyimpang serta kehilangan pemikiran yang rasional. 

b. Etiologi 

Menurut Stuart & Suddent (2014) ansietas dapat diekspresikan secara langsung 

melalui timbulnya gejala atau mekanisme koping yang dikembangkan untuk 

menjelaskan asal ansietas yaitu : 

1) Faktor Predisposisi : 

a). Faktor Psikoanalitik, ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua 

elemen kepribadian id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls 

primitif seseorang, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan 
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dikendalikan oleh norma- norma budaya seseorang. Ego atau Aku, berfungsi 

menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan, dan fungsi ansietasadalah 

mengingatkan ego bahwa adabahaya. 

b). Faktor Interpersonal, bahwa ansietas timbul dari perasaan takut terhadap tidak 

adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Ansietas juga berhubungan dengan 

perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan 

kelemahan spesifik.Orang dengan harga diri rendah terutama mudah mengalami 

perkembangan ansietas yang berat. 

c). Faktor Perilaku, ansietas merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu yang 

mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

d). Kajian keluarga menunjukkan bahwa gangguan ansietas biasanya terjadi dalam 

keluarga. Gangguan ansietas juga tumpang tindih antara gangguan ansietas dengan 

depresi. 

e). Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk 

benzodiasepin, obat-obatan yang meningkatkan neuroregulatory inhibisi asam 

gama-aminobutirat (GABA), yang berperan penting dalam mekanisme biologis yang 

berhubungan dengan ansietas. Selain itu, kesehatan umum individu dan riwayat 

ansietas pada keluarga memiliki efek nyata sbagai predisposisi ansietas.Ansietas 

mungkin disertai dengan gangguan fisik dan selanjutnya menurunkan kemampuan 

individu untuk mengatasi stressor. 

2) Faktor Presipitasi  
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 Stressor pencetus dapat berasal dari sumber internal atau eksternal. Stressor 

pencetus dapat dikelompokkan dalam dua kategori : 

a) Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas fisiologi yang akan terjadi 

atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. 

b) Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan indentitas, harga diri, dan 

fungsi social yang terintegrasi pada individu. 

c. Tanda dan Gejala Ansietas 

Menurut(SDKI/PPNI, 2016) tanda dan gejala ansietas sebagai berikut yaitu:  

1) Gejala dan tanda mayor ansietas : 

Tabel1 
gejala dan tanda mayor ansietas 

Subjektif Objektif 

Merasa bingung Tampak gelisah 

Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi 

yang dihadapi 

Tampak tegang 

Sulit berkonsentrasi Sulit tidur 

Sumber : (SDKI/PPNI, 2016) 

2) Gejala dan tanda minor ansietas : 

Tabel2 

gejala dan tanda minor ansietas 
Subjektif Objektif 

Mengeluh pusing  Frekuensi napas meningkat 

Anoreksia  Frekuensi nadi meningkat 

Palpitasi  Tekanan darah meningkat 

Merasa tidak berdaya  Diaphoresis 

 Tremor 

 Muka tampak pucat 

 Suara bergetar 

 Kontak mata buruk 
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 Sering berkemih 

 Berorientasi pada masa lalu 

Sumber : (SDKI/PPNI, 2016) 

 

B. Asuhan Keperawatan dengan Prosedur Thought Stopping untuk Mengatasi 

Ansietas pada Pasien HIV-AIDS 

1. Pengkajian 

Ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap 

objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan 

individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman, adapun pengkajian 

menurut (SDKI/PPNI, 2016) 

a. Tanda dan Gejala Mayor pada pasien ansietas 

1) Data Subjektif 

a) Merasa bingung 

b) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 

c) Sulit berkonsentrasi 

2) Data Objektif 

a) Tampak gelisah 

b) Tampak tegang 

c) Sulit tidur 

b. Tanda dan Gejala Minor pada pasien ansetas : 

1) Data Subjektif 
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a) Mengeluh pusing  

b) Anoreksia  

c) Palpitasi  

d) Merasa tidak berdaya 

2) Data Objektif 

a) Frekuensi napas meningkat 

b) Frekuensi nadi meningkat 

c) Tekanan darah meningkat 

d) Diaphoresis 

e) Tremor 

f) Muka tampak pucat 

g) Suara bergetar 

h) Kontak mata buruk 

i) Sering berkemih 

j) Berorientasi pada masa lalu 

2. Diagnosa 

Menurut (SDKI/PPNI, 2016), rumusan diagnosa ansietas, yaitu : 

Problem  : Ansietas 

Etiologi  : Harga Diri Rendah 

Simptom  : Merasa bingung, Merasa khawatir, Sulit berkonsentrasi, 

Tampak gelisah, Tampak tegang, Sulit tidur 

Diagnosa Keperawatan : Ansietas 
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3. Perencanaan 

Menurut Prabowo (2014) rencana asuhan keperawatan gangguan cemas yaitu : 

Tujuan Umum : Cemas berkurang atau hilang 

TUK 1  : Pasien dapat menjalin dan membina hubungan saling percaya 

Intervensi : 

a. Jadilah pendengar yang hangat dan responsive 

b. Beri waktu yang cukup pada pasien untuk berespon 

c. Beridukungan pada pasien untk mengekspresikan perasaannya 

d. Identifikasi pola perilaku pasien atau pendekatan yang dapat menimbulkan 

perasaan negative 

e. Bersama pasien mengenali perilaku dan respon sehingga cepat belajar dan 

berkembang 

TUK 2  : Pasien dapat  mengenal ansietasnya 

Intervensi : 

a. Bantu pasien untuk mengidentifikasi dan menguraikan perasaannya 

b. Hubungan perilaku dan perasaannya 

c. Validasi kesimpulan dan asumsi terhadap pasien 
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d. Gunakan pertanyaan terbuka untuk mengalihkan dari topic yang mengancam ke 

hal yang berkaitan dengan konflik 

e. Gunakan konsultasi untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya 

 

 

TUK 3  : Pasien dapat memperluas kesadarannya terhadap perkembangan 

ansietas 

Intervensi  : 

a. Bantu pasien menjelaskan situasi dan interaksi yang dapat segera menimbulkan 

ansietas 

b. Bersama pasien meninjau kembali penilaian pasien terhadap stressor yang 

dirasakan mengancam dan menimbulkan konflik 

c. Kaitkan pengalaman yang baru terjadi dengan pengalaman masa lalu yang 

relevan 

TUK 4  : Pasien dapat menggunakan mekanisme koping 

Intervensi  : 

a. Gali cara pasien mengurangi ansietas di masa lalu 

b. Tunjukkan akibat mal adaptif dan destruktif 

c. Dorong pasien untuk menggunakan respons koping adaptif yang dimilikinya 

d. Bantu pasien untuk menysun kembali tujuan hidup,memodifikasi tujuan, 

menggunakan sumber dan menggunakan koping yang baru 

e. Latih pasien dengan menggunakan ansietas sedang 

f. Beri aktivitas fisik untuk menyalurkan energinya 
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g. Libatkan pihak yang berkepentingan sebagai sumber dan dukungan social dalam 

membantu pasien menggunakan koping adaptif yang baru 

 

 

 

TUK 5  : Pasien dapat menggunakan terapi thought stopping 

Intervensi : 

a. Ajarkan pasien terapi thought stoppinguntuk mengurangi ansietas 

b. Dorong pasien untuk menggunakan terapi thought stoppingdan menurunkan 

tingkat ansietas. 

4. Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan 

yang telah disusun pada tahap perencanaan.(Direja, 2011) 

SOP terapi Thought Stopping 

a. Menyampaikan salam. 

b. Mengingatkan nama perawat. 

c. Menegaskan kembali kontrak untuk terapi. 

d. Menyampaikan tujuan terapi. 

e. Menanyakan kesiapan pasien untuk terapi. 

f. Menyiapkan kursi atau mengambil tempat. 

g. Menanyakan keluhan utama atau memberi kesempatan pasien bertanya atau 

menyampaikan sesuatu (k/p tindak lanjuti sementara). 
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h. Menjelaskan prosedur terapi sekaligus memperagakan. 

i. Membimbing pasien melakukan terapi : 

1) Letakkan tubuh pasien dan semua anggota badan termasuk kepala (bersandar) 

pada kursi senyaman mungkin. 

2) Tutup mata. 

3) Ambil nafas melalui hidung (secukupnya) tahan sebentar, keluarkan melalui 

mulut perlahan – lahan (Lakukan sampai merasa tenang). 

4) Minta pasien untuk menghadirkan pikiran – pikiran yang tidak menyenangkan 

atau menyakitkan yang telah disepakati untuk dihentikan. (Diawali dari hal positif 

– negatif atau menyenangkan – menyekitkan). 

5) Pastikan pasien mampu menghadirkan (Perhatikan responnya). 

6) Minta pasien untuk mengatakan pada dirinya “STOP!” (Dengan penuh 

kesungguhan). 

7) Buka mata. 

j. Tanyakan atau evaluasi respon pasien. 

k. Kesimpulan dan support (telah melakukan dengan baik dan mampu 

menerapkannya). 

l. Memberikan follow up, apa yang harus dilakukan selanjutnya. (Terapkan dalam 

kehidupan sehari – hari apabila datang lagi pikiran seperti itu). 

m. Salam teraupetik. 

5. Evaluasi 
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Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan 

keperawatan pada klien. Evaluasi ini harus dilakukan terus menerus pada respons 

ansietas klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.(Direja, 

2011).Indikator keberhasilan dalam terapi ini untuk menurunkan ansietas, meliputi 

Respon subyektif pasien terhadap keperawatan yang telah dilaksanakan dan respon 

obyektif pasien terhadap keperawatan yang dilaksanakan, berikut ini indikator 

keberhasilan terapi untuk menuurunkan ansietas menurut (SDKI/PPNI, 2016) 

 

S : Pasien mengatakan rasa takut berkurang, pasien mengatakan rasa khawatir 

berkurang. 

O : Pasien dapat menggunakan terapi thought stopping untuk menurunkan 

ansietas, pasien tidak tampak gelisah, pasien tidak tampak tegang. 

A  : Tujuan tercapai apabila respon pasien sesuai dengan tujuan dan criteria 

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

sesuai dengan tujuan yang ditentukan. 

P : Pertahankan kondisi pasien apabila tujuan tercapai, lanjutkan perencanaan 

apabila terdapat tujuan yang belum mampu dicapai oleh Pasien  

 

 


