
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Terapi Reminiscence Pada Lansia Dengan Harga Diri Rendah 

1. Terapi Reminiscence 

a. Pengertian terapi reminiscence 

Menurut Manurung (2016) reminiscence adalah proses yang dikehendaki atau tidak 

dikehendaki untuk mengumpulkan kembali memori-memori seseorang pada masa lalu. Memori 

tersebut dapat merupakan suatu peristiwa yang mungkin tidak bisa dilupakan atau peristiwa yang 

sudah terlupakan yang dialami langsung oleh individu. Kemudian memori tersebut dapat sebagai 

kumpulan pengalaman pribadi atau “disharingkan” dengan orang lain. Gibson (2011) 

medefinisikan reminiscence adalah proses mengingat kembali kejadian dan pengalaman masa lalu, 

dan telah dibentuk sebagai suatu topik utama baik dalam teori maupun aplikasi pada 

psikogerontologi. Menurut Manurung (2016), reminiscence atau kenangan adalah suatu 

kemampuan pada lansia yang dipandu untuk mengingat memori masa lalu dan “disharingkan” 

(disampaikan) memori tersebut dengan keluarga, kelompok atau staf. Gibson (2011) menjelaskan 

bahwa Terapi reminiscence adalah suatu terapi pada orang yang didorong (dimotivasi) untuk 

mendiskusikan kejadian-kejadian masa lalu untuk mengidentifikasi ketrampilan penyelesaian 

masa lalu yang telah dilakukan mereka pada masa lalu. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa terapi reminiscence adalah suatu terapi yang dilakukan pada seorang 

individu dengan cara memotivasi individu untuk mengingat kembali kejadian dan pengalaman 

masa lalu serta kemampuan penyelesaian masalahnya kemudian disampaikan dengan keluarga, 

teman, kelompok atau staf.  



 

b.   Manfaat terapi reminiscence 

Menurut Wu (2011), Terapi reminiscence bertujuan untuk meningkatkan harga diri dan 

membantu individu mencapai kesadaran diri dan memahami diri, beradaptasi terhadap stress dan 

melihat bagian dirinya dalam konteks sejarah dan budaya. Terapi reminiscence juga bertujuan 

untuk menciptakan kebersamaan kelompok dan meningkatkan keintiman sosial. 

Chiang (2009) menyatakan bahwa Terapi reminiscence bertujuan tidak hanya untuk 

memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga 

meningkatkan sosialisasi dan hubungan dengan orang lain, memberikan stimulasi kognitif, 

meningkatkan komunikasi dan dapat menjadi suatu terapi yang efektif untuk gejala depresi. 

Menurut Wu (2011) tujuan Terapi reminiscence berguna untuk meningkatkan harga diri dan 

perasaan tidak berharga, membantu mencapai kesadaran diri, meningkatkan ketrampilan 

beradaptasi terhadap stress dengan mengadopsi ketrampilan penyelesaian masalah di masaa lalu 

serta meningkatkan hubungan sosial. 

c. Tipe reminiscence terapi kelompok 

Manurung (2016) mengatagorikan ada 3 tipe utama Therapy Reminiscence, yaitu : 

1) Simple atau Positive Reminiscence 

Tipe ini untuk merefleksikan informasi dan pengalaman serta perasaan yang menyenangkan 

pada masa lalu cara menggali pengalaman tersebut dengan menggunakan pertanyaan langsung 

yang tampak seperti interaksi sosial antara klien dan terapi. Simple reminiscence ini bertujuan 

untuk membantu beradaptasi terhadap kehilangan dan memelihara harga diri. 

2) Evaluative Reminiscence  

Tipe ini untuk mengevaluasi masa lalu dan digunakan sebagai pendekatan pemecahan konflik. 

3) Offensive Defensive Reminiscence  



 

Tipe ini merupakan kegiatan pengulangan informasi yang tidak menyenangkan dan 

meningkatkan stress. Keluarga dan teman terdekat dapat memberikan informasi dan subjek 

penting yang menyedihkan bagi lanjut usia sehingga membutuhkan dukungan yang penuh dari 

perawat. 

d. Media yang digunakan dalam terapi reminiscence 

Media yang digunakan dalam kegiatan terapi reminiscence adalah benda-benda yang 

berhubungan dengan masa lalu klien. Menurut Manurung (2016) media yang dapat digunakan 

dalam kegiatan Terapi reminiscence adalah reminiscence kit, merupakan kotak yang diisi dengan 

berbagai barang-barang pada masa lalu seperti majalah, alat untuk memasak, pakaian, alat 

bermain, poto pribadi alat untuk memutar musik, video, dan kaset. Stimulus bau yang berbeda 

seperti coklat, jeruk dll. Bahan- bahan untuk menstimulasi sensori sentuhan seperti bulu binatang, 

wol dan flanel, pasir, lumpur, dll. 

Benda-benda masa lalu ini digunakan sebagai media untuk membantu klien mengingat 

kembali masa lalunya berkaitan dengan benda tersebut. Media ini diharapkan akan mempercepat 

daya ingat klien untuk mengingat kembali pengalaman masa lalunya yang berkaitan dengan benda 

tersebut dan akan diceritakan pada orang lain sehingga proses dan tujuan terapi dapat tercapai.  

e. Prosedur terapi reminiscence 

Prosedur terapi reminiscence untuk mengatasi harga diri rendah pada lansia (Manurung, 

2016). 

1) Tujuan  

a) Klien mampu membina hubungan saling percaya dengan perawat 

b) Klien mampu menceritakan pengalamannya yang menyenangkan di masa lalu 



 

c) Klien mampu menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan setalah diberikan terapi 

reminiscence 

d) Klien mampu menyampaikan perasaannya stelah mengikuti kegiatan terapi reminiscence 

e) Klien mampu menyebutkan manfaat yang diperoleh (dirasakan) setelah mengikuti kegiatan 

terapi reminiscence 

f) Klien mampu menyampaikan harapannya setelah kegiatan terapi reminiscence 

2) Setting  

a) Pertemuan dilakukan di ruang perawatan  

b) Suasana tenang 

c) Klien duduk dan berhadapan dengan perawat 

3) Media/ Alat  

Benda-benda yang dimiliki klien yang berkaitan dengan masa lalu klien yang berkaitan 

dengan masa lalu klien pada waktu anak, remaja, dewasa dan pada saat bersama dengan keluarga 

dan di rumah yang masih dimiliki klien yang berhubungan dengan perayaan hari keagamaan 

bersama keluarga seperti foto, pakaian, dan lainnya. 

4) Langkah-langkah pemberian terapi reminiscence 

a) Menyepakati pelaksanaan kegiatan perawat dengan pasien sebelum pelaksanaan terapi 

b) Mengingatkan pasien 30 menit sebelum pelaksanaan terapi. 

c) Mempersiapkan tempat pertemuan 

d) Mempersiapkan media/alat 

e) Perawat meminta klien untuk membawa benda-benda yang masih dimiliki klien terkait 

dengan masa anak, remaja, dewasa dan pada saat bersama dengan keluarga dan di rumah. 

Alat-alat ini disediakan satu hari sebelum pelaksanaan terapi 



 

f) Perawat mengevaluasi benda-benda yang masih dimiliki klien terkait dengan topik diskusi.  

g) Perawat memperkenalkan diri : nama, nama panggilan, asal tempat tinggal dan status 

pendidikan. 

h) Perawat meminta pasien memperkenalkan diri yang meliputi nama, nama panggilan yang 

disukai, usia dan asal tempat tinggal. 

i) Perawat memimpin pasien untuk melakukaan teknik nafas dalam sebanyak 3 kali sambil 

menutup mata, kemudian perawat mengajak klien untuk mengingat pengalaman masa anak, 

masa remaja, dan masa dewasa dan kegiatan bersama keluarga yang dilaksanakan di rumah, 

kemudian apa yang klien lakukan bersama keluarga dalam merayakan hari raya keagamaan , 

jenis pakaian yang dipakai pada waktu merayakan hari raya keagamaan, hal yang terlucu 

dilakukan bersama sama dengan keluarga, hal yang paling berkesan yang pernah dialami 

bersama dengan keluarga. Kemudian klien diminta untuk membuka mata kembali sambil 

menarik nafas dalam sebanyak 3 kali. 

j) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk memperlihatkan benda-benda yang 

berkaitan dengan topik diskusi 

k) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan pengalamannya yang 

paling menyenangkan yang berhubungan dengan pengalaman masa anak, masa remaja, dan 

masa dewasa dan kegiatan bersama keluarga yang dilaksanakan di rumah. 

l) Perawat mendiskusikan perasaan klien setelah berbagi pengalaman yang menyenangkan apa 

yang dirasakan klien setelah menyampaikan pengalamannya, apakah ada manfaat yang 

dirasakan klien sehubungan dengan masa lalu dengan keadaan klien saat ini. 

m) Perawat menganjurkan klien untuk menerima masa lalunya yang menyenangkan sebagai 

bagian yang berharga bagi dirinya. 



 

n) Perawat menjelaskan hubungan mengingat kembali dan berbagi pengalaman yang 

menyenangkan dengan orang lain dan penerimaan diri pada saat ini. 

o) Perawat memotivasi klien untuk melakukan kegiatan yang sama dengan orang lain tampa 

terstruktur. 

p) Perawat memberikan pujian atas komitmen dan semangat klien. 

q) Perawat melakukan evaluasi dan dokumentasi keperawatan. 

 

 

2. Konsep Teori Harga Diri Rendah 

a. Pengertian harga diri rendah 

Menurut Keliat, B.A (2011), harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, 

dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau 

kemampuan diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri, merasa gagal karena tidak mampu 

mencapai keinginan sesuai ideal diri. 

b. Tanda dan gejala harga diri rendah 

Menurut Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) tanda dan gejala harga diri rendah adalah :  

Tabel 1 

Tanda dan Gejala Harga Diri Rendah 

Gejala dan Tanda Mayor 

Subjektif Objektif 



 

Menilai diri negatif (misalnya tidak 

berguna, tidak tertolong) 

Enggan mencoba hal baru 

Merasa malu atau bersalah Berjalan menunduk 

Merasa tidak mampu melakukan 

apapun 

Postur tubuh menunduk 

Meremehkan kemampuan mengatasi 

masalah 

 

Merasa tidak memiliki kelebihan atau 

kemampuan positif 

 

Melebih – lebihkan penilaian negatif 

diri sendiri 

 

Menolak penilaian positif tentang diri 

sendiri 

 

Gejala dan Tanda Minor 

 

Subjektif Objektif 

Merasa sulit berkonsentrasi Kontak mata kurang 

Sulit tidur Lesu dan tidak bergairah 

Mengungkapkan keputusasaan Berbicara pelan dan lirih 

 Pasif  

 Perilaku tidak asektif 

 Mencari penguatan secara berlebihan 

 Bergantung pada pendapat orang lain 

 Sulit membuat keputusan 

 

c. Rentang respon harga diri rendah 

Menurut Probowo (2014) rentang respon harga diri rendah adalah : 



 

 

Respon Adaptif             Respon Maladaptif 

 

              Harga Diri Tinggi   Harga Diri Sedang Harga Diri Rendah 

Gambar 1 Rentang Respon Harga Diri Rendah 

d. Etiologi Harga Diri Rendah 

Menurut Stuart (2013) faktor-faktor yang mengakibatkan harga diri rendah kronik meliputi 

faktor predisposisi dan faktor presipitasi sebagai berikut: 

 

1) Faktor predisposisi 

Faktor yang mempengaruhi harga diri meliputi penolakan orang tua, harapan orang tua yang 

tidak realistik, kegagalan yang berulang kali, tanggung jawab personal yang kurang, 

ketergantungan pada orang lain dan ideal diri yang tidak tercapai. 

2) Faktor presipitasi 

 Faktor presipitasi terjadinya harga diri rendah yaitu trauma seperti penganiayaan seksual 

dan psikologis. 

e. Dampak Harga Diri Rendah 

Menurut Yosep (2011) jika harga diri rendah tidak ditangani dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan interaksi sosial, sehingga pasien akan menarik diri kemudian mengalami depresi dan 

berlanjut menjadi perilaku kekerasan serta resiko bunuh diri. 



 

f. Penatalaksanaan Harga Diri Rendah  

1) Psikofarmaka 

Terapi psikofarmaka yaitu terapi dengan menggunakan obat yang dapat dibagi dalam 2 

golongan yaitu golongan  generasi  pertama  (typical)  dan  golongan  kedua  (atypical). Obat yang 

termasuk golongan generasi pertama misalnya chlorpromazine HCL (psikotropik untuk 

menstabilkan senyawa otak), dan Haloperidol (mengobati kondisi gugup). Obat yang termasuk 

generasi kedua misalnya, Risperidone (untuk ansietas), Aripiprazole (untuk antipsikotik)  

(Hawari, 2009). 

 

2) Psikoterapi 

Terapi kerja baik sekali untuk mendorong pasien bergaul lagi dengan orang lain maksudnya 

supaya tidak mengasingkan diri lagi karena bila pasien menarik diri pasien dapat membentuk  

kebiasaan  yang  kurang  baik.  Dianjurkan  untuk mengadakan permainan atau latihan Bersama  

(Probowo, 2014). 

3) Terapi modalitas 

a) Terapi aktivitas berupa terapi musik,terapi seni,terapi relaksasi 

b) Terapi kelompok berupa adjunctive group acivity (terapi aktivitas kelompok) 

c) Terapi reminiscence (terapi mengenang masa lalu yang menyenangkan) 

g. Alat Ukur Harga Diri 

Salah satu alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur harga diri (self esteem) secara eksplisit 

adalah skala harga diri Rosenberg‟s Self-Esteem Scale (RSES) yang di kembangkan oleh Morris 

Rosenberg pada tahun 1965, kemudian di adopsi oleh Azwar (2012) dengan versi bahasa 

Indonesia. Skala Rosenberg terdiri dari 10 item pernyataan tentang diri. Harga diri diukur dengan 



 

skala harga diri yang berdasarkan aspek-aspek dari Rosenberg yang terdiri dari penerimaan diri 

dan penghormatan diri. Makin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat harga 

diri pada subjek, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pula 

tingkat harga diri. Secara lengkap skala harga diri Rosenberg‟s Self-Esteem Scale (RSES) ada 

pada lampiran 5. 

B. Asuhan Keperawatan Dengan Pemberian Terapi Reminiscence Untuk Mengatasi Harga 

Diri Rendah Pada Lansia. 

1. Pengkajian keperawatan  

a. Identitas klien meliputi nama, usia, jenis kelamin, alamat  

b. Analisa data  

1) Harga diri rendah 

a) DS:  Menilai diri negatif (misalnya tidak berguna, tidak tertolong), merasa malu atau 

bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, meremehkan kemampuan mengatasi 

masalah, merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif, melebih – lebihkan 

penilaian negatif diri sendiri,menolak penilaian positif tentang diri sendiri, merasa sulit 

berkonsentrasi, sulit tidur, mengungkapkan keputusasaan. 

b) DO :  Enggan mencoba hal baru, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk kontak mata 

kurang, lesu dan tidak bergairah, berbicara pelan dan lirih, pasif, perilaku tidak asektif, 

mencari penguatan secara berlebihan, bergantung pada pendapat orang lain, sulit membuat 

keputusan. 

2. Diagnosa keperawatan 

Menurut  Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) rumusan diagnosa harga diri rendah yaitu:  

P : Harga Diri Rendah Kronis 



 

E : Ideal Diri Tidak Tercapai 

S : Data subjektif : menilai diri negatif (misalnya tidak berguna, tidak tertolong), merasa malu 

atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, meremehkan kemampuan 

mengatasi masalah, merasa tidak memiliki kelebihan atau kemampuan positif, melebih – 

lebihkan penilaian negatif diri sendiri,menolak penilaian positif tentang diri sendiri, 

merasa sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mengungkapkan keputusasaan. Data objektif : 

enggan mencoba hal baru, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk kontak mata 

kurang, lesu dan tidak bergairah, berbicara pelan dan lirih, pasif, perilaku tidak asektif, 

mencari penguatan secara berlebihan, bergantung pada pendapat orang lain, sulit 

membuat keputusan. 

Diagnose keperawatan : Harga Diri Rendah Kronis 

3. Intervensi keperawatan  

a. Tujuan 

TUM : 

Klien dapat berhubungan dengan orang lain secara optimal. 

TUK 1 : 

Klien dapat  membina hubungan saling percaya 

Kriteria hasil 

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Ekspresi wajah bersahabat 

2) Menunjukan rasa senang 

3) Ada kontak mata 



 

4) Mau berjabat tangan, mau menyebut nama, mau menjawab salam 

5) Mau duduk berdampingan dengan perawat 

6) Mau mengutarakan masalah yang dihadapi. 

Intervensi  

Bina hubungan saling percaya dengan mengungkapkan prinsip komunikasi terapeutik : 

1) Sapa klien dengan ramah dan baik secara verbal dan non verbal. 

2) Perkenalkan diri dengan sopan. 

3) Tanyakan nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai klien. 

4) Jelaskan tujuan pertemuan. 

5) Jujur dan menepati janji. 

6) Tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. 

7) Beri perhatian pada klien dna perhatikan kebutuhan dasar klien 

TUK 2 : 

Klien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimilikinya. 

Kriteria hasil   

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Klien dapat menyebutkan aspek positif dan kemampuan yang dimiliki klien 

2) Aspek positif keluarga. 

3) Aspek positif lingkungan yang dimiliki klien. 

Intervensi 

1) Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. 

2) Setiap bertemu hindarkan dari memberi nilai negatif. 



 

3) Usahakan memberikan pujian yang realistik. 

TUK 3 : 

Klien dapat menilai kemampuan yang digunakan 

Kriteria hasil 

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

 

Klien menilai kemampuan yang dapat digunakan dirumahnya 

Intervensi 

1) Diskusikan dengan klien kemampuan yang masih dapat dilakukan dalam sakit 

2) Keterbukaan dan pengertian tentang kemampuan yang dimiliki adalah prasarat untuk berubah. 

TUK 4 : 

Klien dapat menetapkan dan merencanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

Kriteria hasil  

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Klien memiliki kemampuan yang akan dilatih,  

2) Klien mencoba sesuai jadwal harian 

Intervensi 

1) Rencanakan bersama klien aktifitas yang dapat dilakukan setiap hari sesuai dengan 

kemampuan: kegiatan mandiri, kegiatan dengan bantuan sebagaian, kegiatan yang 

membutuhkan bantuan total. Melakukan kegiatan terapi reminiscence. 

2) Tingkatkan kegiatan sesuai dengan toleransi kondisi klien. 



 

3) Beri contoh pelaksanaan kegiatan yang boleh dilakukan klien. 

TUK 5 : 

Klien dapat melakukan kegiatan sesuai kondisi sakit dan kemampuannya 

Kriteria hasil 

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Klien melakukan kegiatan yang telah dilatih,  

2) Klien mampu melakukan beberapa kegiatan secara mandiri 

Intervensi 

1) Beri kesempatan pada klien untuk mencoba kegiatan yang telah direncanakan. 

2) Beri pujian atas keberhasilan klien 

3) Diskusikan kemungkinan pelaksanaan di rumah. 

TUK 6 :  

Klien dapat memanfaatkan sistem pendukung yang ada 

Kriteria hasil 

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Keluarga memberi dukungan dan pujian, 

2) keluaraga memahami jadwal kegiatan harian klien 

Intervensi 

1) Beri pendidikan kesehatan pada keluarga tentang cara merawat klien dengan harga diri 

rendah. 

2) Bantu keluarga memberikan dukungan selama klien dirawat. 



 

3) Bantu keluarga menyiapkan lingkungan rumah. 

TUK 7:   

Pasien mendapatkan manfaat obat dengan 6B 

Kriteria hasil 

Setelah  diberikan asuhan keperawatan selama 15 menit dalam 1x pertemuan diharapkan TU 

dan TUK dapat tercapai dengan kriteria hasil : 

1) Manfaat minum obat 

2) Kerugian tidak minum obat 

3) Nama,warna dosis, efak terapi dan efek samping obat 

Intervensi 

1) Diskusikan dengan Pasien tentang manfaat dan kerugisn tidak minum obat, nama, warna, 

dosis, cara, efek terapi dan efek samping penggunaan obat 

2) Pantau Pasien saat penggunaan obat 

3) Anjurkan Pasien minta sendiri obat pada perawat agar dapat merasakan manfaatnya 

4) Beri pujian jika Pasien menggunakan obat dengan benar 

5) Diskusikan akibat berhenti minum obat tanpa konsultasi dengan dokter. 

4. Implementasi keperawatan 

Implementasi yang dapat diberikan pada pasien dengan harga diri rendah yaitu dengan 

Terapi reminiscence.  

Prosedure terapi reminiscence untuk mengatasi harga diri rendah pada lansia (Manurung, 

2016). 

1) Fase orientasi 

a) Bina Hubungan Saling Percaya 



 

(1) Mengucapkan salam 

(2) Perkenalan nama dan panggilan perawat 

(3) Menanyakan nama klien dan panggilan yang disukai 

(4) Menanyakan bagaimana perasaan klien saat ini. 

b) Validasi 

(1) Menanyakan bagaimana perasaan klien saat ini. 

(2) Menanyakan kegiatan yang telah dilakukan klien yaitu berbagi pengalaman dengan orang 

lain tentang pengalaman masa anak, masa remaja, dan masa dewasa dan kegiatan 

bersama keluarga  

c) Kontrak 

(1) Menyepakati lama pertemuan dan jumlah sesi yaitu 5 kali pertemuan 5 sesi, yaitu mulai 

sesi masa anak (sesi 1), pengalaman masa remaja (sesi 2), pengalaman masa dewasa (sesi 

3), pengalaman bersama keluarga dan di rumah (sesi 4) dan evaluasi kegiatan (sesi 5). 

Setiap pertemuan lama waktunya 30 menit. 

(2) Menjelaskan tujuan pertemuan pertama yaitu :  

(a) Klien berbagi pengalaman yang menyenangkan dan hal yang paling disukai yang 

terjadi pada masa anak, remaja, dewasa dan pada saat bersama dengan keluarga dan 

di rumah. 

(b) Klien diharapkan mampu mengekspresikan perasaannya. 

(3) Perawat menjelaskan tata tertib sebagai berikut : 

(a) Lama kegiatan 30 menit setiap pertemuan 

(b) Klien mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai. 

(c) Klien berperan aktif dalam membagi pengalaman dan mengungkapkan perasaannya. 



 

2) Fase Kerja 

a) Perawat memperkenalkan diri : nama, nama panggilan, asal tempat tinggal dan status 

pendidikan. 

b) Perawat meminta pasien memperkenalkan diri yang meliputi nama, nama panggilan yang 

disukai, usia dan asal tempat tinggal. 

c) Perawat memimpin pasien untuk melakukaan teknik nafas dalam sebanyak 3 kali sambil 

menutup mata, kemudian perawat mengajak klien untuk mengingat pengalaman masa anak, 

masa remaja, dan masa dewasa dan kegiatan bersama keluarga yang dilaksanakan di rumah, 

kemudian apa yang klien lakukan bersama keluarga dalam merayakan hari raya keagamaan , 

jenis pakaian yang dipakai pada waktu merayakan hari raya keagamaan, hal yang terlucu 

dilakukan bersama sama dengan keluarga, hal yang paling berkesan yang pernah dialami 

bersama dengan keluarga. Kemudian klien diminta untuk membuka mata kembali sambil 

menarik nafas dalam sebanyak 3 kali. 

d) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk memperlihatkan benda-benda yang 

berkaitan dengan topik diskusi 

e) Perawat memberikan kesempatan kepada klien untuk menceritakan pengalamannya yang 

paling menyenangkan yang berhubungan dengan pengalaman masa anak, masa remaja, dan 

masa dewasa dan kegiatan bersama keluarga yang dilaksanakan di rumah. 

f) Perawat mendiskusikan perasaan klien setelah berbagi pengalaman yang menyenangkan apa 

yang dirasakan klien setelah menyampaikan pengalamannya, apakah ada manfaat yang 

dirasakan klien sehubungan dengan masa lalu dengan keadaan klien saat ini. 

g) Perawat menganjurkan klien untuk menerima masa lalunya yang menyenangkan sebagai 

bagian yang berharga bagi dirinya. 



 

h) Perawat menjelaskan hubungan mengingat kembali dan berbagi pengalaman yang 

menyenangkan dengan orang lain dan penerimaan diri pada saat ini. 

i) Perawat memotivasi klien untuk melakukan kegiatan yang sama dengan orang lain tampa 

terstruktur. 

j) Perawat memberikan pujian atas komitmen dan semangat klien. 

4) Fase Terminasi  

a) Evaluasi  

(1) Menanyakan perasaan klien setelah kegiatan pemberian terapi reminiscence. 

(2) Mengevaluasi kemampuan klien menyampaikan pengalaman masa lalu yang 

menyenangkan pada waktu merayakan hari raya keagamaan bersama keluarga. 

(3) Memberikan umpan balik positif atas kemampuan dan kerjasama klien yang baik. 

b) Tindak Lanjut  

Menganjurkan klien mengingat kembali pengalaman-pengalaman lainnya yang 

menyenangkan yang terjadi pada masa anak, masa remaja, dan masa dewasa dan kegiatan bersama 

keluarga yang dilaksanakan di rumah dan menyampaikan pengalaman tersebut dengan orang lain 

di luar kegiatan terapi reminiscence baik secara individu ataupun kelompok. Kegiatan yang 

dilakukan klien akan dievaluasi pada setiap sesi  dari pertemuan sesi-1 sampai sesi ke-5.  

 

c) Kontrak yang akan datang . 

(1) Menyepakati topik pada pertemuan selanjutnya 

(2) Menyepakati waktu dan tempat untuk pertemuan selanjutnya. Waktu pertemuan 30 

menit. 



 

5. Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses berkelanjutan untuk menilai aspek dari tindakan yang dilakukan 

secara terus menerus terhadap respon pasien evaluasi adalah hasil yang dilihat dan perkembangan 

persepsi pasien pertumbuhan perbandingan perilakunya dengan kepribadian yang sehat. Evaluasi 

dilakukan dengan pendekatan SOAP: 

S : Respon subyektif pasien terhadap keperawatan yang telah dilaksanakan  

O : Respon objektif pasien terhadap keperawatan yang dilaksanakan 

A    : Analisa ulang atas data subyektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masih tetap 

atau masuk giliran baru. 

 


