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Kata Pengantar  
 
Puji syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah memberikan kemampuan bagi penulis 

untuk menyelesaikan e-modul berjudul Keperawatan Kesehatan Jiwa II. E-Modul ini 

merupakan modul yang tepat untuk dijadikan bahan belajar mandiri bagi mahasiswa 

keperawatan karena dilengkapi dengan lembar kegiatan serta self-assesment untuk 

mengukur pemahaman mahasiswa.  

Akhir kata, semoga e-modul yang sederhana ini dapat banyak bermanfaat untuk para 

pembaca. Seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa 

masih terdapat kekurangan dalam penulisan e-modul ini. Segala kritik dan saran yang 

membangun sangat diperlukan bagi buku ini untuk perbaikan di masa yang akan datang.  
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Pendahuluan 
 

Keperawatan Kesehatan Jiwa II ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah keperawatan 

kesehatan jiwa 1. Modul ini akan membahas tentang prinsip-prinsip teoritis, asuhan dan 

keterampilan klinis tentang sistem neurobehaviour khusunya behaviour (perilaku) pada 

individu. Modul ini juga mempelajari tentang konsep - konsep dan prinsip – prinsip serta 

trend dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Upaya keperawatan dalam pencegahan 

primer, sekunder dan tertier terhadap klien dengan gangguan jiwa juga merupakan 

fokus dalam modul ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam koteks 

keluarga. Modul ini akan berguna dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan 

jiwa dan integrasi kepeerawatan jiwa pada area keperawatan lainnya.
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Petunjuk Belajar 
 

1. Mahasiswa membaca peta konsep dan ringkasan materi. 

2. Mahasiswa mengerjakan lembar kegiatan 

3. Mahasiswa membaca hasil penelitian dan analisis data 

4. Mahasiswa mengerjakan self assessment untuk mengetahui tingkat pemahaman 

materi. 
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Tujuan Pembelajaran 
 

1. Menguraikan  proses asuhan keperawatan pada pada kelompok gangguan (harga diri 

rendah, waham, isolasi sosial, halusinasi, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan, 

defisit perawatan diri) 

2. Menyusun asuhan keperawatan pada kelompok gangguan (harga diri rendah, 

waham, isolasi sosial, halusinasi, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan, defisit 

perawatan diri) 

3. Melakukan simulasi asuhan keperawatan pada kelompok gangguan (harga diri 

rendah, waham, isolasi sosial, halusinasi, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan, 

defisit perawatan diri) 
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Peta Konsep 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materi Online di Google Site  

 
https://sites.google.com/view/mk-keperawatan-kesehatan-jiwa-/halaman-muka  
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
 

Menganalisis permasalahan gangguan jiwa, dan psikodinamikanya, 
memberikan asuhan keperawatan jiwa sesuai dengan standar asuhan 

keperawatan jiwa dengan membangun hubungan terapeutik 

(1) 
Menguraikan konsep 

asuhan keperawatan jiwa 
pada kelompok gangguan 

(2) 
Menyusun asuhan 

keperawatan jiwa pada 
kelompok gangguan 

(3) 
Melakukan simulasiasuhan 

keperawatan jiwa pada 
kelompok gangguan 

Materi 1: SAK Harga Diri Rendah 
Materi 2: Isolasi social 
Materi 3: Waham 
Materi 4: Halusinasi 
Materi 5: Defisit Perawatan Diri 
Materi 6: Risiko Bunuh Diri 
Materi 7: Risiko Perilaku Kekerasan 
 

https://sites.google.com/view/mk-keperawatan-kesehatan-jiwa-/halaman-muka
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Ringkasan Materi 1: Standar Asuhan Keperawatan Harga Diri 
Rendah Kronik 

 

1. Pengertian 

Keadaan dimana individu mengalami evaluasi diri yang negatif mengenai diri dan 

kemampuannya dalam waktu lama dan terus menerus (NANDA, 2012). Stuart (2013) 

menyatakan harga diri rendah adalah evaluasi diri negatif yang berhubungan dengan 

perasaan yang lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak 

berharga, dan tidak memadai. Harga diri rendah merupakan perasaan tidak berharga, 

tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri 

sendiri dan kemampuan diri (Keliat dkk, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi penurunan gejala dan peningkatan kemampuan klien harga diri rendah kronis 

secara signifikan setelah diberikan tindakan keperawatan (Pardede, Keliat, dan Wardani, 

2013) 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Data Subjektif 

2.1.1 Sulit tidur 

2.1.2 Merasa tidak berarti dan Merasa tidak berguna 

2.1.3 Merasa tidak mempuanyai kemampuan positif 

2.1.4 Merasa menilai diri negatif 

2.1.5 Kurang konsentrasi dan Merasa tidak mampu melakukan apapun 

2.1.6 Merasa malu 

2.2 Data Objektif 

2.2.1 Kontak mata berkurang dan Murung 

2.2.2 Berjalan menunduk dan Postur tubuh menunduk 

2.2.3 Menghindari orang lain 

2.2.4 Bicara pelan dan Lebih banyak diam 

2.2.5 Lebih senang menyendiri dan  Aktivitas menurun 

2.2.6 Mengkritik orang lain 
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3. Diagnosa Keperawatan 

Harga Diri Rendah Kronis 

 

4. Tindakan keperawatan pada klien dengan Harga Diri Rendah Kronik  

Tujuan : Klien mampu 

4.1 Mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, proses terjadinya dan akibat Harga 

diri rendah kronik 

4.2 Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki 

4.3 Menilai kemampuan yang dapat digunakan 

4.4 Menetapkan/memilih kegiatan yang sesuai kemampuan 

4.5 Melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan 

4.6 Melakukan kegiatan yang sudah dilatih 

 

5. Tindakan Keperawatan Generalis 

5.1 Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki klien. 

5.1.1 Mendiskusikan bahwa sejumlah kemampuan dan aspek positif yang dimiliki 

pasien seperti kegiatan pasien di rumah sakit, di rumah, dalam keluarga dan 

lingkungan adanya keluarga dan lingkungan terdekat pasien. 

5.1.2 Beri pujian yang realistik/nyata dan hindarkan setiap kali bertemu dengan 

pasien penilaian yang negatif. 

5.2 Membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan. 

5.2.1 Mendiskusikan dengan pasien kemampuan yang masih dapat digunakan saat 

ini. 

5.2.2 Bantu pasien menyebutkannya dan memberi penguatan terhadap 

kemampuan diri yang diungkapkan pasien. 

5.2.3 Perlihatkan respon yang kondusif dan menjadi pendengar yang aktif 

5.3 Membantu klien memilih/menetapkan kemampuan yang akan dilatih 

5.3.1 Mendiskusikan dengan pasien beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan 
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dipilih sebagai kegiatan yang akan pasien lakukan sehari-hari. 

5.3.2 Bantu pasien menetapkan kegiatan mana yang dapat pasien lakukan secara 

mandiri, mana kegiatan yang memerlukan bantuan minimal dari keluarga dan 

kegiatan apa saja yang perlu batuan penuh dari keluarga atau lingkungan 

terdekat pasien. Berikan contoh cara pelaksanaan kegiatan yang dapat 

dilakukan pasien. Susun bersama pasien dan buat daftar kegiatan sehari-hari 

pasien. 

5.4 Melatih kemampuan yang dipilih klien 

5.4.1 Mendiskusikan dengan pasien untuk melatih kemampuan pertama yang dipilih 

5.4.2 Melatih kemampuan pertama yang dipilih 

5.4.3 Berikan dukungan dan pujian pada klien dengan latihan yang dilakukan 

 

6. Tindakan Keperawatan pada keluarga  

Tujuan : Keluarga Mampu 

6.1 Mengenal masalah harga diri rendah kronik 

6.2 Mengambil keputusan dalam merawat harga diri rendah kronik 

6.3 Merawat klien dengan harga diri rendah kronik 

6.4 Menciptakan lingkungan yang mendukung meningkatkan harga diri klien 

6.5 Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up dan mencegah 

kekambuhan 

Tindakan Keperawatan pada keluarga klien harga diri rendah kronik 

1) Mendiskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien 

2) Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala, proses terjadinya harga diri rendah dan 

mengambil keputusan merawat pasien 

3) Mendiskusikan kemampuan atau aspek positif pasien yang pernah dimiliki 

sebelum dan setelah sakit 

4) Melatih keluarga cara merawat harga diri rendah dan berikan pujian 

5) Melatih keluarga memberi tanggung jawab kegiatan pertama yang dipilih pasien 

serta membimbing keluarga merawat harga diri rendah dan beri pujian 
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7. Tindakan Keperawatan Kelompok 

7.1 Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) 

Terapi kelompok yang dapat dilakukan untuk klien dengan harga diri rendah kronik 

adalah : 

7.1.1 TAK stimulasi persepsi untuk harga diri rendah 

sesi 1 : Identifikasi untuk harga diri rendah / hal positif pada diri  

sesi 2 : Melatih kemampuan / hal positif pada diri 

7.1.2 TAK Sosialisasi 

Sesi 1 : kemampuan memperkanalkan diri  

Sesi 2 : kemampuan berkenalan 

Sesi 3 : kemampuan bercakap – cakap 

Sesi 4 : kemampuan bercakap – cakap topik tertentu  

Sesi 5 : kemampuan bercakap – cakap masalah pribadi  

Sesi 6 : kemampuan bekerjasama 

Sesi 7  : Evaluasi kemampuan sosialisasi 

7.2  Pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga klien harga diri rendah kronik 

 

Daftar Pustaka 
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UI : Depok 
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Depok 

Rochdiat, Daulima, & Nuraini. (2011). Pengaruh Tindakan Keperawatan Generalis dan 

Terapi Kelompok Suportif Terhadap Perubahan Harga Diri Klien Diabetes Melitus 

di RS Panembahan Senopati Bantul. FIK UI : Depok 

Sasmita, Keliat, B, A., & Budiharto. (2007). Efektifitas Cognitive Behaviour Therapy Pada 
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Elsevier Mosby 
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Peningkatan Kemampuan Kognitif dan Perilaku Pada lansia Dengan Harga Diri 

Rendah di Panti Wredha Pekanbaru Riau. FIK UI : Depok 
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Ringkasan Materi 2: Standar Asuhan Keperawatan Isolasi Sosial 
 

1. Pengertian : 

Kesepian yang dialami oleh individu dan dirasakan saat didorong oleh keberadaan orang 

lain dan sebagai pernyataan negatif atau mengancam (NANDA, 2012). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terapi aktivitas kelompok sosialisasi (TAKS) dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi baik verbal dan nonverbal pada klien yang menarik diri di 

Rumah Sakit Dr. Marzoeki Mahdi Bogor dan RSJP Jakarta (Keliat dkk, 1999). Penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa terapi generalis dapat meningkatkan kemampuan 

sosialisasi klien (Jumaini, Keliat, Hastono, 2010; Surtiningrum, Hamid, Waluyo, 2011; 

Nyumirah, Hamid, Mustikasari, 2012). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif 

2.1.1 Tidak berminat 

2.1.2 Perasaan berbeda dengan orang lain 

2.1.3 Tidak mampu memenuhi harapan orang lain 

2.1.4 Merasa sendirian 

2.1.5 Menolak interaksi dengan orang lain 

2.1.6 Mengungkapkan tujuan hidup yang tidak adekuat 

2.1.7 Merasa tidak diterima 

2.2 Obyektif 

2.2.1 Tidak ada dukungan orang yang dianggap penting 

2.2.2 Afek tumpul 

2.2.3 Adanya kecacatan ( missal fisik, mental) 

2.2.4 Tindakan tidak berarti 

2.2.5 Tidak ada kontak mata 

2.2.6 Menyendiri / menarik diri 

2.2.7 Tindakan berulang 

2.2.8 Afek sedih 

2.2.9 Tidak komunikatif 
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3. Diagnosa Keperawatan 

Isolasi sosial 

 

4. Tindakan keperawatan generalis pada klien Isolasi sosial 

4.1 Tujuan : Klien mampu 

4.1.1 Mengenal masalah isolasi sosial 

4.1.2 Berkenalan dengan perawat atau klien lain 

4.1.3 Bercakap-cakap dalam melakukan kegiatan harian. 

4.1.4 Berbicara sosial : meminta sesuatu, berbelanja dan sebagainya. 

4.2 Tindakan 

4.2.1 Menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat isolasi sosial s 

• Mengidentifikasi tanda dan gejala, penyebab dan akibat isolasi sosial 

• Mendiskusikan keuntungan memiliki teman, kerugian tidak memiliki 

teman. 

4.2.2 Menjelaskan dan melatih klien berkenalan 

• Menjelaskan cara berkenalan 

• Mendemostrasikan cara berkenalan 

• Melatih klien berkenalan 2 -  3 orang atau lebih 

4.2.3 Menjelaskan dan melatih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan sehari-

hari. 

4.2.4 Menjelaskan dan melatih berbicara sosial : meminta Sesutu, berbelanja dan 

sebagainya. 

4.3 Tindakan keperawatan generalis pada keluarga klien isolasi sosial 

4.3.1 Tujuan : Keluarga mampu 

1.1.1.1 Mengenal masalah klien Isolasi sosial 

1.1.1.2 Mengambil keputusan untuk merawat klien Isolasi sosial 

1.1.1.3 Merawat klien Isolasi sosial 

1.1.1.4 Menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien Isolasi sosial 
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1.1.1.5 Memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien Isolasi 

sosial dan mencegah kekambuhan. 

4.3.2 Tindakan 

4.3.2.1 Menjelaskan masalah klien Isolasi sosial pada keluarga 

1. Mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat klien Isolasi sosial 

2. Menjelaskan pengertian, tanda & gejala, dan proses terjadinya Isolasi sosial. 

4.3.2.2 Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien Isolasi sosial 

1. Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien Isolasi 

sosial 

2. Menganjurkan keluarga memutuskan untuk merawat klien Isolasi sosial 

4.3.2.3 Menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien Isolasi sosial 

1. Menjelaskan cara melatih klien berkenalan 

2. Menjelaskan cara melatih klien bercakap-cakap saat melakukan kegiatan 

sehari-hari. 

3. Menjelaskan cara melatih klien berbicara sosial : meinta sesuatu, berbelanja 

dan sebagainya. 

4. Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien untuk latihan 

berkenalan 

5. Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien untuk latihan 

bercakap- cakap saat melakukan kegiatan sehari-hari. 

6. Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien untuk latihan 

berbicara sosial. 

4.3.2.4 Menjelaskan dan melatih keluarga menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi klien 

isolasi sosial. 

1. Mendiskusikan anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan klien 

2. Mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung perawatan klien 

3. Mengajurkan keluarga melibatkan anggota keluarga lainnya merawat klien 

4.3.2.5 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up , cara 

rujukan kesehatan klien dan mencegah kekambuhan. 

1. Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. 

2. Menjelaskan kemungkinan klien relaps dan pencegahan relaps 
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3. Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan kemungkinan kambuh 

4. Menjelaskan dan menganjurkan follw up dan merujuk klien ke pelayanan 

kesehatan. 

 

5. Tindakan Keperawatan Kelompok  Isolasi sosial 

5.1 Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi 

5.1.1 Sesi 1 : kemampuan memperkanalkan diri 

5.1.2 Sesi 2 : kemampuan berkenalan 

5.1.3 Sesi 3 : kemampuan bercakap – cakap 

5.1.4 Sesi 4 : kemampuan bercakap – cakap topik tertentu 

5.1.5 Sesi 5 : kemampuan bercakap – cakap masalah pribadi 

5.1.6 Sesi 6 : kemampuan bekerjasama 

5.1.7 Sesi 7  : Evaluasi kemampuan sosialisasi 

5.2 Pendidikan kesehatan pada kelompok Keluarga tentang Isolasi social 
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Keliat, B.A, Akemat, Daulina, N.H.C, Nurhaeni, H. (2011). Keperawatan Kesehatan Jiwa : 

CMHN (Basic Course). Jakarta : EGC 

Keliat, B.A., Wiyono, A. P., Susanti, H. (2011). Manajemen Kasus Gangguan Jiwa CMHN 

(Intermediate Course). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

NANDA,  (2012).  Diagnosa  Keperawatan  Definisi  dan  Klasifikasi  2012-2014.  Cetakan   

2012. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

 



21  

Nyumirah, S., Hamid, A.Y., Mustika sari. (2012). Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif 

terhadap kemampuan interaksi sosial klien isolasi sosial di RSJ Dr. Amino 

Gonhutomo Semarang. Tesis FIK-UI. Tidak dipublikasikan. 

Renidayati, Keliat, B., A., & Sabri., L. (2008). Pengaruh Social Skills Training Pada Klien 

Isolasi Sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang Sumatera Barat. FIK UI : 

Depok 

Sukma, Keliat, B., A., Mustikasari. (2015). Pengaruh Cognitive Behaviour Therapy dan 

Cognitive Behavioural Social Skills Training terhadap Gejala Klien Halusinasi dan 

Isolasi Sosial di Rumah Sakit. FIK UI : Depok 

Surtiningrum. A., Hamid, A., Y., Waluyo, A. (2011). Pengaruh terapi suportif terhadap 

kemampuan bersosialisasi klien isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino 

Gondohutomo Semarang. FIK UI : Depok 

Stuart, G.W., (2013). Principles and practice of psychiatric nursing. (9th  edition). St Louis: 

Mosby. 

Surtiningrum, A., Hamid, A.Y., Waluyo, A. (2011). Pengaruh Terapi Supportif Terhadap 

Kemampuan Sosialisasi klien Isolasi Sosial di Rumah Sakit Daerah Dr. Amino 

Gondohutomo Semarang. Tesis FIK-UI. Tidak dipublikasikan. 

Wiyati,R., Hamid, A., Y., & Gayatri. (2009). Pengaruh Psikoedukasi Keluarga Terhadap 

Kemampuan Keluarga dalam Merawat Klien Isolasi Sosial. FIK UI : Depok 



22  

Ringkasan Materi 3: Standar Asuhan Keperawatan Waham 

 

1. Pengertian : 

Waham merupakan suatu keyakinan  yang salah  yang dipertahankan secara    

kuat/terus menerus, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan (Keliat, Akemat, Helena dan 

Nurhaeni, 2012). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif 

2.1.1 Mudah lupa dan sulit konsentrasi 

2.1.2 Tidak mampu mengambil keputusan 

2.1.3 Berpikir tidak realistis 

2.1.4 Pembicaraan sirkumstansial 

2.2 Obyektif 

2.2.1 Bingung 

2.2.2 Inkoheren 

2.2.3 Flight of idea 

2.2.4 Sangat waspada 

2.2.5 Khawatir 

2.2.6 Sedih berlebihan atau gembira berlebihan 

2.2.7 Perubahan pola tidur 

2.2.8 Kehilangan selera makan 

2.2.9 Wajah tegang 

2.2.10 Perilaku sesuai isi waham 

2.2.11 Banyak bicara 

2.2.12 Menentang atau permusuhan 

2.2.13 Hiperaktif 

2.2.14 Menarik iri 

2.2.15 Tidak bisa merawat diri 
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3. Diagnosa Keperawatan 

Waham 

 

4. Tindakan keperawatan generalis pada klien waham 

4.1 Tujuan: Klien mampu 

4.1.1 Mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, serta akibat dari waham 

4.1.2 Latihan orientasi realita: panggil nama, orientasi waktu, orang dan 

tempat/lingkungan 

4.1.3 Minum obat dengan prinsip 6 benar minum obat, manfaat/keuntungan minum 

obat dan kerugian tidak minum obat 

4.1.4 Mengidentifikasi   kebutuhan   dasar   yang  tidak   terpenuhi akibat  wahamnya,

 memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi 

4.1.5 Melakukan kegiatan/aspek positif yang dipilih 

4.2 Tindakan 

4.2.1 Menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat perilaku kekerasan serta 

melatih latihan orientasi realita 

4.2.1.1 Mengidentifikasi  tanda dan gejala,  penyebab dan  akibat waham 

4.2.1.2 Menjelaskan cara mengendalikan waham dengan orientasi realita: panggil 

nama, orientasi waktu, orang dan tempat/lingkungan 

4.2.1.3 Melatih klien orientasi realita: panggil nama, orientasi waktu, orang dan 

tempat/lingkungan 

4.2.1.4 Melatih klien memasukkan kegiatan orientasi realita dalam jadwal kegiatan 

harian 

4.2.2 Menjelaskan dan melatih klien minum obat dengan prinsip 6 benar, 

manfaat/keuntungan minum obat dan kerugian tidak minum obat. 

4.2.2.1 Menjelaskan tentang obat yang diminum (6 benar: jenis, dosis, frekuensi, cara, 

orang dan kontinuitas minum obat). 

4.2.2.2 Mendiskusikan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat dengan 

klien 

4.2.2.3 Melatih klien cara minum obat secara teratur 

4.2.2.4 Melatih klien memasukkan kegiatan minum obat secara teratur ke dalam 



24  

jadwal kegiatan harian. 

4.2.3 Melatih cara pemenuhan kebutuhan dasar 

4.2.3.1 Menjelaskan cara memenuhi kebutuhan klien yang tidak terpenuhi akibat 

wahamnya dan kemampuan memenuhi kebutuhannya 

4.2.3.2 Melatih cara memenuhi kebutuhan klien yang tidak terpenuhi akibat 

wahamnya dan kemampuan memenuhi kebutuhannya 

4.2.3.3 Melatih klien memasukkan kegiatan memenuhi kebutuhan ke dalam jadwal 

kegiatan harian 

4.2.4 Melatih kemampuan positif yang dimiliki 

4.2.4.1 Menjelaskan kemampuan positif yang dimiliki klien 

4.2.4.2 Mendiskusikan kemampuan positif  yang dimiliki klien 

4.2.4.3 Melatih kemampuan positif  yang dipilih 

4.2.4.4 Melatih klien memasukkan kemampuan positif  yang dimiliki dalam jadual 

kegiatan harian 

 

5. Tindakan keperawatan generalis pada keluarga klien waham 

5.1 Tujuan:Keluarga mampu 

5.1.1 Mengenal  masalah waham 

5.1.2 Mengambil keputusan untuk merawat klien waham 

5.1.3 Merawat klien waham 

5.1.4 Menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien waham 

5.1.5 Memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien waham dan 

mencegah kekambuhan 

5.2 Tindakan 

5.2.1 Menjelaskan masalah waham 

5.2.1.1 Mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat klien waham 

5.2.1.2 Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala dan proses terjadinya resiko perilaku 

kekerasan 

5.2.2 Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien waham 

5.2.2.1 Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien waham 

5.2.2.2 Menganjurkan keluarga memutuskan untuk merawat klien waham 
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5.2.3 Menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien waham 

5.2.3.1 Menjelaskan cara merawat klien waham 

5.2.3.2 Memotivasi, membimbing dan memberi  pujian  kepada klien untuk latihan 

orientasi realita 

5.2.3.3 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien untuk minum obat 

dengan prinsip 6 benar. 

5.2.3.4 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien memenuhi 

kebutuhan yang tidak terpenuhi karena waham dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan 

5.2.3.5 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien latihan kemampuan 

positif yang dimiliki 

5.2.4 Menjelaskan dan melatih keluarga menciptakan lingkungan yang terapeutik 

bagi klien waham 

5.2.4.1 Mendiskusikan anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan klien 

5.2.4.2 Menjelaskan setting lingkungan rumah yang mendukung perawatan klien 

5.2.4.3 Menganjurkan keluarga melibatkan anggota keluarga lainnya dalam merawat klien 

5.2.5 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow 

up, cara rujukan kesehatan klien dan mencegah kekambuhan 

5.2.5.1 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia 

5.2.5.2 Menjelaskan kemungkinan klien relaps dan pencegahan relaps 

5.2.5.3 Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan kemungkinan kambuh 

5.2.5.4 Menjelaskan dan menganjurkan follow up dan merujuk ke pelayanan kesehatan 

 

6. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) 

6.1.1 Terapi Aktifitas Kelompok Orientasi Realita  

Sesi 1: Pengenalan Orang 

Sesi 2: Pengenalan tempat  

Sesi 3: Pengenalan Waktu 

6.1.2 Pendidikan kesehatan pada kelompok Keluarga tentang waham 
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Ringkasan Materi 4: Standar Asuhan Keperawatan Halusinasi 
 

1. Pengertian 

Halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan 

(stimulus) eksternal (Stuart & Laraia, 2013; Laraia, 2009). Halusinasi merupakan 

gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak 

terjadi. Caroline , Keliat dan Sabri (2008) meneliti bahwa dengan pelaksanaan standar 

asuhan keperawatan (SAK) halusinasi, maka kemampuan kognitif klien meningkat 47%, 

psikomotor meningkat 48%. Pelaksanaan standar  asuhan keperawatan SAK halusinasi 

juga menurunkan tanda dan gejala halusinasi sebesar 14%. 

 

2. Tanda Dan Gejala 

Tanda dan gejala halusinasi dinilai dari hasil observasi terhadap pasien serta ungkapan 

pasien. Tanda dan gejala pasien halusinasi adalah sebagai berikut: 

2.1 Data Obyektif 

2.1.1 Bicara atau tertawa sendiri. 

2.1.2 Marah-marah tanpa sebab. 

2.1.3 Memalingkan muka ke arah telinga seperti mendengar sesuatu 

2.1.4 Menutup telinga. 

2.1.5 Menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. 

2.1.6 Ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. 

2.1.7 Mencium sesuatu  seperti sedang membaui  bau-bauan tertentu. 

2.1.8 Menutup hidung. 

2.1.9 Sering meludah. 

2.1.10 Muntah. 

2.1.11 Menggaruk-garuk permukaan kulit. 

2.2 Data Subyektif 

2.2.1 Mendengar suara-suara atau kegaduhan. 

2.2.2 Mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap. 

2.2.3 Mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. 

2.2.4 Melihat bayangan, sinar, bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu atau 
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monster. 

2.2.5 Mencium bau-bauan seperti bau darah, urin, feses, kadang-kadang bau itu 

menyenangkan. 

2.2.6 Merasakan rasa seperti darah, urin atau feses 

2.2.7 Merasa takut atau senang dengan halusinasinya. 

2.2.8 Mengatakan sering mendengar sesuatu pada waktu tertentu saat sedang 

sendirian. 

2.2.9 Mengatakan sering mengikuti isi perintah halusinasi 

 

3. Diagnosa Keperawatan: Halusinasi 

 

4. Tindakan Keperawatan 

4.1 Tujuan : Pasien mampu : 

4.1.1 Mengenali  halusinasi  yang  dialaminya:  isi,  frekuensi,  waktu  terjadi,  situasi  

pencetus, perasaan, respon. 

4.1.2 Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. 

4.1.3 Mengontrol halusinasi dengan cara menggunakan obat. 

4.1.4 Mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. 

4.1.5 Mengontrol halusinasi dengan cara melakukan aktifitas. 

4.2 Tindakan Keperawatan 

4.2.1 Mendiskusikan dengan pasien isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, 

perasaan, respon terhadap halusinasi. 

4.2.2 Menjelaskan dan melatih cara mengontrol halusinasi: 

4.2.2.1 Menghardik halusinasi 

Menjelaskan cara menghardik halusinasi, memperagakan cara menghardik, 

meminta pasien memperagakan ulang, memantau penerapan cara ini, dan 

menguatkan perilaku pasien. 

4.2.2.2 Menggunakan obat secara teratur 

Menjelaskan pentingnya penggunaan obat, jelaskan bila obat tidak digunakan 

sesuai program, jelaskan akibat bila putus obat, jelaskan cara mendapat obat/ 

berobat, jelaskan cara menggunakan obat dengan prinsip 6 benar (benar jenis, 
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guna, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat). 

4.2.2.3 Bercakap –cakap dengan orang lain. 

4.2.2.4 Melakukan aktifitas yang terjadual. 

Menjelaskan pentingnya aktifitas yang teratur, mendiskusikan aktifitas yang 

biasa dilakukan oleh pasien, melatih pasien melakukan aktifitas, menyusun 

jadual aktifitas sehari–hari  sesuai dengan jadual yang telah dilatih, memantau 

jadual pelaksanaan kegiatan,  memberikan reinforcement. 

4.3 Tindakan Keperawatan Halusinasi (Keluarga) 

4.3.1 Tujuan : Keluarga mampu : 

1.1.1.1 Mengenal masalah merawat pasien di rumah. 

1.1.1.2 Menjelaskan halusinasi (pengertian, jenis, tanda dan gejala halusinasi dan 

proses  terjadinya). 

1.1.1.3 Merawat pasien dengan halusinasi. 

1.1.1.4 Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk klien dengan halusinasi 

1.1.1.5 Mengenal tanda dan gejala kambuh ulang. 

1.1.1.6 Memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk follow-up pasien dengan halusinasi. 

4.3.2 Tindakan keperawatan 

4.3.1.1 Diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien. 

4.3.1.2 Berikan penjelasan kesehatan meliputi : pengertian halusinasi, jenis halusinasi 

yang dialami, tanda dan gejala halusinasi, proses terjadinya halusinasi 

4.3.1.3 Jelaskan dan latih cara merawat anggota keluarga yang mengalami

halusinasi: menghardik, minum obat, bercakap-cakap, melakukan aktivitas. 

4.3.1.4 Diskusikan cara menciptakan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya 

halusinasi. 

4.3.1.5 Diskusikan tanda dan gejala kekambuhan. 

4.3.1.6 Diskusikan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk follow-up 

anggota keluarga dengan halusinasi. 

 

5. TAK (Terapi Aktivitas Kelompok) 

5.1 Sesi 1: mengenal halusinasi 
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5.2 Sesi 2: mengontrol halusinasi dengan menghardik 

5.3 Sesi 3: mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan 

5.4 Sesi 4: mencegah halusinasi dengan bercakap-cakap 

5.5 Sesi 5: mengontrol halusinasi dengan patuh minum obat 

 

Daftar Pustaka 

 

Carolina, Keliat, BA, Sabri, L (2008). Pengaruh Penerapan Standar Asuhan Keperawatan 

Halusinasi terhadap Kemampuan Klien Mengontrol Halusinasi di RS Dr.Soeharto 

Heerdjan Jakarta. 

Gajali, Mustikasari dan Susanti,Y (2014). Pengaruh Family Psychoeducation Theraphy 

Terhadap Kemampuan Keluarga Merawat Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Di 

Kota Samarinda Kalimantan Timur. FIK UI : Depok 

Hastuti (2013). Efektivitas rational emotive behaviour therapy berdasarkan profile 

multimodal therapy pada klien skizofrenia dengan masalah keperawatan perilaku 

kekerasan dan halusinasi di RSMM Bogor. FIK UI : Depok 

Lelono, S.K., Keliat, B.A., Besral, (2011). Efektivitas Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

dan Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT) Terhadap Klien Perilaku 

Kekerasan, Halusinasi dan Harga Diri Rendah di RS Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. 

FIK UI : Depok 

NANDA,  (2012).  Diagnosa  Keperawatan  Definisi  dan  Klasifikasi  2012-2014.  Cetakan   

2012. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

Stuart,G.W. (2013). Principles and  Practice of  Psychiatric Nursing.  8th  edition.  

Missouri:  Mosby. 

Sudiatmika, I.K., Keliat, B.A., Wardani, IY., (2011): Efektivitas cognitive behaviour 

therapy dan rational emotive behaviour therapy terhadap klien dengan perilaku 

kekerasan dan halusinasi di Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. FIK UI : 

Depok 

Sulistiowati, N., M (2010). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy Terhadap 

Gejala dan Kemampuan Klien dengan Resiko Perilaku Kekerasan dan Halusinasi di 

Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.FIK UI : Depok 



31  

Sukma, Keliat & Mustikasari. (2015). Pengaruh Cognitive Behaviour Therapy dan 

Cognitive Behavioural Social Skills Training terhadap Gejala Klien Halusinasi dan 

Isolasi Sosial di Rumah Sakit.FIK UI : Depok 

Townsend, M.C., (1998). Buku saku diagnosa keperawatan pada keperawatan psikiatrik 

pedoman untuk pembuatan rencana perawatan (terjemahan). Edisi 3. Jakarta: EGC 

Wahyuni, S., Keliat, B. A. dan Yusron, Susanti, H. (2010): Pengaruh cognitive behaviour 

therapy terhadap halusinasi pasien di Rumah Sakit Jiwa Pempropsu Medan. FIK UI 

: Depok 

Wardaningsih, Keliat, dan Daulima (2007). Pengaruh Family Psychoeducation terhadap 

Beban  dan Kemampuan Keluarga dalam Merawat Klien dengan Halusinasi di 

Kabupaten Bantul Yogyakarta.FIK : Depok 



32  

Ringkasan Materi 5: Standar Asuhan Keperawatan Defisit 
Perawatan Diri 

 

1. Pengertian: 

Defisit perawatan diri adalah kelemahan kemampuan untuk melakukan atau melengkapi 

aktifitas mandi/kebersihan diri (NANDA 2012-2014). 

 

Kurangnya perawatan diri pada pasien dengan gangguan jiwa terjadi akibat adanya 

perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri 

menurun. Kurang perawatan diri tampak dari ketidakmampuan merawat kebersihan diri, 

makan secara mandiri, berhias diri secara mandiri, dan toileting {Buang Air Besar 

(BAB)/Buang Air Kecil(BAK)} secara mandiri (WHO & FIK UI, 2006). 

 

2. Tanda dan Gejala 

2.1 Subyektif 

2.1.1 Menyatakan tidak ada keinginan mandi secara teratur 

2.1.2 Perawatan diri harus dimotivasi 

2.1.3 Menyatakan Bab/bak di sembarang tempat 

2.1.4 Menyatakan tidak mampu menggunakan alat bantu makan 

2.2 Obyektif 

2.2.1 Tidak mampu membersihkan badan 

2.2.2 Penampilan tidak rapi, pakaian kotor, tidak mampu berpakaian secara benar 

2.2.3 Tidak mampu melaksanakan kebersihan yang sesuai, setelah melakukan  toileting 

2.2.4 Makan hanya beberapa suap dari piring/porsi tidak habis 

 

3. Diagnosa keperawatan 

Defisit perawatan diri 

 

4. Tindakan keperawatan generalis pada klien defisit perawatan diri  

Tujuan : Klien mampu 
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4.1. Mengidentifikasi perawatan kebersihan diri (mandi, berhias, makan minum, 

toileting) 

4.2. Melatih cara melakukan perawatan diri: mandi 

4.3. Melatih cara perawatan diri: berdandan/berhias 

4.4. Melatih cara perawatan diri: makan/minum 

4.5. Melatih cara perawatan diri: BAB/BAK 

Tindakan 

4.1. Menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri 

serta melatih klien merawat diri: mandi 

4.1.1. Mengidentifikasi tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri 

4.1.2. Menjelaskan cara perawatan diri : mandi (tanyakan alasan tidak mau mandi, 

berapa kali mandi dalam sehari, manfaat mandi, peralatan mandi, cara mandi 

yang benar) 

4.1.3. Melatih klien cara perawatan diri: mandi 

4.1.4. Melatih klien memasukkan kegiatan berdandan dalam jadual kegiatan harian 

4.2. Menjelaskan dan melatih klien perawatan kebersihan diri: berhias 

4.2.1. Mendiskusikan tentang cara perawatan diri berdandan (alat yang dibutuhkan, 

kegiatan berdandan, cara berdandan, waktu berdandan, manfaat berdandan, 

kerugian jika tidak berdandan 

4.2.2. Melatih cara berdandan 

4.2.3. Melatih klien memasukkan kegiatan berdandan dalam jadual kegiatan harian 

4.3. Melatih cara melakukan perawatan diri:makan/minum 

4.3.1. Mendiskusikan cara perawatan diri; makan/minum (tanyakan alat-alat yang 

dibutuhkan, cara makan minum, waktu makan minum, manfaat makan minum 

dan kerugian jika tidak makan minum 

4.4.1.   Melatih cara perawatan diri: makan minum 

4.5.1.   Melatih klien memasukkan kegiatan makan/minum dalam jadwal kegiatan harian 

4.4. Melatih cara melakukan perawatan diri: BAK/BAK 

4.4.1. Mendiskusikan cara perawatan diri BAB/BAK (alat yang dibutuhkan, kegiatan 

BAB/BAK, cara melakukan BAB/BAK yang benar, manfaat BAB/BAK yang benar, 

kerugian jika BAB/BAK tidak benar). 

4.4.2. Melatih cara perawatan diri: BAB/BAK 
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4.4.3. Melatih klien memasukkan kegiatan BAB/BAK dalam jadwal kegiatan harian. 

 

5. Tindakan keperawatan generalis pada keluarga klien defisit perawatan diri  

Tujuan: keluarga mampu 

5.1. Mengenal masalah klien defisit perawatan diri 

5.2. Mengambil keputusan untuk merawat klien defisit perawat diri 

5.3. Merawat klien defisit perawatan diri 

5.4. Menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien defisit perawatan diri 

5.5. Memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien defisit 

perawatan diri dan mencegah kekambuhan 

Tindakan: 

5.1. Menjelaskan masalah klien defisit perawatan diri 

5.1.1. Mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat klien defisit perawatan diri 

5.2. Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin yang terjadi pada klien defisit 

perawatan diri 

5.2.1. Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien defisit 

perawatan diri 

5.2.2. Menganjurkan keluarga memutuskan untuk merawat klien defisit perawatan diri 

5.3. Menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien defisit perawatan diri 

5.3.1. Menjelaskan cara merawat klien defisit perawatan diri 

5.3.2. Menganjurkan, membimbing, dan memberi pujian kepada klien latihan 

perawatan diri: mandi 

5.3.3. Menganjurkan, membimbing, dan memberi pujian kepada klien latihan 

perawatan diri: berdadan 

5.3.4. Menganjurkan, membimbing, dan memberi pujian kepada klien latihan 

perawatan diri: makan/minum 

5.3.5. Menganjurkan, membimbing, dan memberi pujian kepada klien latihan 

perawatan diri: Bab/Bak 

5.4. Menjelaskan dan melatih keluarga menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi klien 

defisit perawatan diri 

5.4.1. Mendiskusikan anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan klien 

5.4.2. Mendiskusikan setting lingkungan rumah yang mendukung perawatan klien 



35  

5.4.3. Menganjurkan keluarga melibatkan anggota keluarga lainnya merawat klien 

5.5. Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up, cara 

rujukan kesehatan klien dan mencegah kekambuhan. 

5.5.1. Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia 

5.5.2. Menjelaskan kemungkinan klien relaps dan pencegahan relaps 

5.5.3. Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan kemungkinan kambuh 

5.5.4. Menjelaskan dan menganjurkan follow up dan merujuk klien ke pelayanan 

kesehatan 

 

6. Terapi Keperawatan Kelompok Defisit Perawatan Diri 

6.1. Terapi Aktivitas Kelompok 

6.2. Pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga tentang Defisit Perawatan Diri 
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Ringkasan Materi 6: Standar Asuhan Keperawatan Resiko Bunuh 
Diri 

 

1. Pengertian 

Bunuh diri adalah suatu upaya yang disadari untuk mengakhiri kehidupan individu secara 

sadar berhasrat dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati (Yosep, 2007). Bunuh 

diri menurut Edwin Schneidman dalam Kaplan 2010 adalah tindakan pembinasaan yang 

disadari dan ditimbulkan diri sendiri, dipandang sebagai malaise multidimensional pada 

kebutuhan individual yang menyebabkan suatu masalah di mana tindakan yang 

dirasakan sebagai pemecahan yang terbaik. 

Bunuh diri berhubungan dengan kebutuhan yang dihalangi atau tidak terpenuhi, 

perasaan ketidakberdayaan, keputusasaan, konflik ambivalen antara keinginan hidup 

dan tekanan yang tidak dapat ditanggung, menyempitkan pilihan yang dirasakan dan 

kebutuhan meloloskan diri; orang bunuh diri menunjukkan tanda-tanda penderitaan 

(Kaplan & Saddock, 2010) 

 

Perilaku yang muncul meliputi 

1.1 isyarat, Ditunjukkan dengan perilaku secara tidak langsung ingin bunuh diri Pada 

kondisi ini mungkin klien sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya, namun tidak 

disertai dengan ancaman dan percobaan bunuh diri. Klien umumnya mengungkapkan 

perasaan bersalah/sedih/marah/putus asa/tidak berdaya. Klien juga mengungkapkan 

hal-hal negatif tentang diri sendiri yang menggambarkan harga diri rendah. 

1.2 ancaman, Ancaman bunuh diri umumnya diucapkan oleh klien, berisi keinginan 

untuk mati disertai dengan rencana untuk mengakhiri hidupnya dan persiapan alat 

untuk melaksanakan rencana tersebut. Secara aktif klien telah memikirkan rencana 

bunuh diri, namun tidak disertai percobaan bunuh diri. 

1.3 percobaan Percobaan bunuh diri adalah tindakan klien mencederai atau melukai diri 

untuk mengakhiri kehidupannya. Pada kondisi ini, klien aktif mencoba bunuh diri dengan 

cara gantung diri, minum racun, memotong urat nadi atau menjatuhkan diri dari tempat 

yang tinggi. 
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2. Tanda dan gejala  

Isyarat Bunuh Diri 

Klien mungkin sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya, namun tidak disertai 

dengan ancaman dan percobaan bunuh diri 

Subyektif: 

2.1 “Tolong jaga anak-anak karena saya akan pergi jauh!” atau “Segala sesuatu akan lebih 

baik tanpa saya.” 

2.2 Mengungkapkan perasaan seperti rasa bersalah / sedih / marah / putus asa / tidak 

berdaya. 

2.3 Mengungkapkan hal-hal negatif tentang diri sendiri yang menggambarkan harga diri 

rendah 

Obyektif: 

1) Sedih 

2) Murung 

3) Marah 

4) Nangis 

5) Banyak diam 

6) Kontak mata kurang 

7) Emosi labil 

8) Tidur kurang 

 

Ancaman Bunuh Diri  

Subyektif: 

1) Ungkapan ingin mati diucapkan oleh pasien berisi keinginan untuk mati 

2) Ungkapan rencana untuk mengakhiri kehidupan 

3) Ungkapan dan tindakan menyiapkan alat untuk 

melaksanakan rencana tersebut. 

Obyektif: 

1) Banyak melamun 

2) Menyiapkan alat untuk rencana bunuh diri 
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3) Gelisah 

4) Mudah emosi 

5) Sedih 

6) Murung 

7) Menangis 

8) Jalan mondar-mandir 

. 

Percobaan Bunuh Diri  

Subyektif: 

1) Mau mati 

2) Jangan tolong saya 

3) Biarkan saya 

4) Saya tidak mau ditolong 

5) Emosi labil 

Obyektif 

klien aktif mencoba bunuh diri dengan cara gantung diri, minum racun, memotong urat 

nadi, atau menjatuhkan diri dari tempat yang  tinggi , membenturkan kepala 

 

3. Diagnosa keperawatan; Resiko bunuh diri 

 

4. Tindakan Keperawatan pada klien percobaan bunuh diri  

Klien mampu: 

4.1 Tetap aman dan selamat / Klien tidak menciderai diri sendiri. 

4.2 Latihan cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri dengan membuat daftar 

aspek positif diri sendiri. 

Tindakan Keperawatan generalis klien: 

1) Mengidentifikasi beratnya masalah risiko bunuh diri: isarat, ancaman, percobaan 

(jika percobaan segera rujuk) 

2) Mengidentifikasi  benda-benda  berbahaya  dan mengamankannya  (lingkungan 

aman untuk pasien) 

3) Latihan cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri: buat daftar aspek 
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positif diri sendiri, latihan afirmasi/berpikir aspek positif yang dimiliki 

4) Latihan cara mengendalikan diri dari dorongan bunuh diri: buat daftar aspek 

positif keluarga  dan lingkungan, latih afirmasi/berpikir aspek positif keluarga  dan 

lingkungan 

5) Mendiskusikan harapan dan masa depan 

6) Mendiskusikan cara mencapai harapan dan masa depan 

7) Melatih cara-cara mencapai harapan dan masa depan secara bertahap (setahap 

demi setahap) 

8) Melatih tahap kedua kegiatan mencapai masa depan 

 

5. Tindakan Keperawatan generalis pada keluarga klien Percobaan Bunuh diri 

5.1 Tujuan umum: Keluarga berperan serta merawat dan melindungi anggota keluarga 

yang mengancam atau mencoba bunuh diri 

5.2 Tujuan khusus 

Keluarga mampu keluarga mengenal tanda gejala dan proses terjadinya resiko bunuh diri 

5.3 Tindakan Keperawatan generalis : 

5.3.1 Mendiskusikan masalah yg dirasakan dalam merawat pasien 

5.3.2 Menjelaskan pengertian, tanda & gejala, dan proses terjadinya risiko bunuh 

diri (gunakan booklet) 

5.3.3 Menjelaskan cara merawat risiko bunuh diri 

5.3.4 Melatih cara memberikan pujian hal positif pasien, memberi dukungan 

pencapaian masa depan 

5.3.5 Melatih cara memberi penghargaan pada pasien dan menciptakan suasana 

positif dalam keluarga: tidak membicarakan keburukan anggota keluarga 

5.3.6 Bersama  keluarga  berdiskusi  dengan  pasien  tentang harapan masa depan 

serta langkah- langkah mencapainya 

5.3.7 Bersama keluarga berdiskusi tentang langkah dan kegiatan untuk mencapai 

harapan masa depan 

5.3.8 Menjelaskan follow up ke RSJ/PKM, tanda kambuh, rujukan 

 

6. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) 
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6.1 Terapi kelompok yang dapat dilakukan untuk pasien dengan resiko bunuh 

diri adalah: TAK stimulasi persepsi untuk harga diri rendah 

Sesi 1: Identifikasi kemampuan / hal positif pada diri  

Sesi 2: Melatih kemampuan / hal positif pada diri 

6.2 Pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga klien Resiko bunuh diri 
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Ringkasan Materi 7: Standar Asuhan Keperawatan Resiko 
Perilaku Kekerasan 

 

1. Pengertian 

Perilaku kekerasan adalah hasil dari marah yang ekstrim (kemarahan) atau ketakutan 

(panik) sebagai respon terhadap perasaan terancam, baik berupa ancaman serangan 

fisik atau konsep diri (Stuart & Laraia. 2013). Keliat, Akemat, Helena dan Nurhaeni (2012) 

menyatakan bahwa perilaku kekerasan adalah salah satu respon marah yang 

diekspresikan dengan melakukan ancaman, mencederai orang lain, dan atau merusak 

lingkungan . Perasaan terancam ini dapat berasal dari stresor eksternal (penyerangan 

fisik, kehilangan orang berarti dan kritikan dari orang lain) dan internal (perasaan gagal 

di tempat kerja, perasaan tidak mendapatkan kasih sayang dan ketakutan penyakit fisik). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik terapi generalis maupun terapi spesialis 

memberikan hasil yang signifikan untuk menurunkan perilaku kekerasan. Tindakan 

keperawatan generalis pada pasien dan keluarga dapat menurunkan lama rawat klien 

(Keliat, dkk 2009). 

 

2. Tanda dan Gejala 

Tanda dan gejala perilaku kekerasan adalah sebagai berikut: 

2.1 Subjektif 

2.1.1 Mengungkapkan perasaan kesal atau marah 

2.1.2 Keinginan untuk melukai diri sendiri, orang lain dan lingkungan 

2.1.3 Klien suka membentak dan menyerang orang lain 

2.2 Objektif 

2.2.1 Mata melotot/ pandangan tajam 

2.2.2 Tangan mengepal dan Rahang mengatup 

2.2.3 Wajah memerah 

2.2.4 Postur tubuh kaku 

2.2.5 Mengancam dan Mengumpat dengan kata-kata kotor 

2.2.6 Suara keras 

2.2.7 Bicara kasar, ketus 
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2.2.8 Menyerang orang lain dan Melukai diri sendiri/ orang lain 

2.2.9 Merusak lingkungan 

2.2.10 Amuk/ agresif 

 

3. Diagnosa Keperawatan 

Resiko Perilaku Kekerasan 

 

4. Tindakan keperawatan generalis pada klien Resiko Perilaku Kekerasan 

4.1 Tujuan: Klien mampu 

4.1.1 Mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala, serta akibat dari perilaku kekerasan 

4.1.2 Mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 1 tarik nafas dalam dan cara 

fisik 2: pukul kasu/bantal 

4.1.3 Mengontrol perilaku kekerasan dengan cara minum obat secara teratur 

4.1.4 Mengontrol  perilakuk kekerasan dengan cara verbal/bicara baik-baik 

4.1.5 Mengontrol perilaku kekerasan dengan cara spiritual 

4.2 Tindakan keperawatan generalis 

4.2.1 Menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat perilaku kekerasan serta 

melatih latihan tarik nafas dalam dan pukul kasur bantal 

4.2.1.1 Mengidentifikasi  tanda dan gejala, penyebab dan akibat perilaku kekerasan 

4.2.1.2 Menjelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 1: tarik nafas 

dalam dan fisik 2: pukul kasur/bantal 

4.2.1.3 Melatih klien cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara fisik 1: tarik nafas 

dalam dan fisik 2: pukul kasur/bantal 

4.2.1.4 Melatih klien memasukkan latihan tarik nafas dalam dan pukul kasur/bantal ke  

dalam jadwal kegiatan harian. 

4.2.2 Menjelaskan dan melatih klien minum obat dengan prinsip 6 benar, 

manfaat/keuntungan minum obat dan kerugian tidak minum obat. 

4.2.2.1 Menjelaskan tentang obat yang diminum (6 benar: jenis, dosis, frekuensi, cara, 

orang dan kontinuitas minum obat). 

4.2.2.2 Mendiskusikan manfaat minum obat dan kerugian tidak minum obat dengan klien 

4.2.2.3 Melatih klien cara minum obat secara teratur 
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4.2.2.4 Melatih klien memasukkan kegiatan minum obat secara teratur ke dalam jadwal 

kegiatan harian. 

4.2.3 Melatih cara verbal/ bicara baik-baik 

4.2.3.1 Menjelaskan cara menontrol perilaku kekerasan dengan verbal/bicara baik-baik 

4.2.3.2 Melatih klien cara verbal/bicara baik-baik 

4.2.3.3 Melatih klien memasukkan kegiatan verbal /bicara baik-baik minum obat ke 

dalam jadwal kegiatan harian. 

4.2.4 Melatih cara spiritual 

4.2.4.1 Menjelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan spiritual 

4.2.4.2 Melatih klien cara spiritual 

4.2.4.3 Melatih klien memasukkan kegiatan spiritual ke dalam jadwal kegiatan harian. 

 

5. Tindakan keperawatan generalis pada keluarga klien  Resiko Perilaku Kekerasan 

5.1 Tujuan: Keluarga mampu 

5.1.1 Mengenal  masalah resiko perilaku kekerasan 

5.1.2 Mengambil keputusan untuk merawat klien resiko perilaku kekerasan 

5.1.3 Merawat klien resiko perilaku kekerasan 

5.1.4 Menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk klien resiko perilaku kekerasan 

5.1.5 Memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien resiko 

perilaku kekerasan dan mencegah kekambuhan. 

5.2 Tindakan 

5.2.1 Menjelaskan masalah resiko perilaku kekerasan 

5.1.1. Mengidentifikasi masalah keluarga dalam merawat klien resiko perilaku kekerasan 

5.1.2. Menjelaskan pengertian, tanda dan gejala dan proses terjadinya resiko perilaku 

kekerasan. 

5.2.2 Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien resiko 

perilaku kekerasan 

5.2.2.1 Mendiskusikan masalah dan akibat yang mungkin terjadi pada klien resiko 

perilaku kekerasan 

5.2.2.2 Menganjurkan keluarga memutuskan untuk merawat klien resiko perilaku 

kekerasan 
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5.2.3 Menjelaskan dan melatih keluarga cara merawat klien resiko perilaku kekerasan 

5.2.3.1 Menjelaskan cara merawat klien resiko perilaku kekerasan 

5.2.3.2 Memotivasi, membimbing dan memberi  pujian  kepada klien untuk latihan 

tarik nafas dalam dan pukul kasur bantal. 

5.2.3.3 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien untuk minum obat 

dengan prinsip 6 benar. 

5.2.3.4 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien dengan cara 

verbal/bicara baik- baik. 

5.2.3.5 Memotivasi, membimbing dan memberi pujian kepada klien dengan cara spiritual 

5.2.4 Menjelaskan dan melatih keluarga menciptakan lingkungan yang terapeutik bagi 

klien resiko perilaku kekerasan 

5.2.4.1 Mendiskusikan anggota keluarga yang terlibat dalam perawatan klien 

5.2.4.2 Menjelaskan setting lingkungan rumah yang mendukung perawatan klien 

5.2.4.3 Menganjurkan keluarga melibatkan anggota keluarga lainnya dalam merawat 

klien 

5.2.5 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk follow up, cara 

rujukan kesehatan klien dan mencegah kekambuhan 

5.2.5.1 Menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia 

5.2.5.2 Menjelaskan kemungkinan klien relaps dan pencegahan relaps 

5.2.5.3 Mengidentifikasi tanda-tanda relaps dan kemungkinan kambuh 

5.2.5.4 Menjelaskan dan menganjurkan follow up dan merujuk klien ke pelayanan 

kesehatan. 

 

6. Terapi Aktivitas Kelompok 

6.1. Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi persepsi  

Sesi 1 : Mengenal perilaku kekerasan 

Sesi 2 : Mencegah PK dengan kegiatan fisik   

Sesi 3 : Mencegah PK dengan patuh minum obat  

Sesi 4 : Mencegah PK dengan kegiatan asertif 
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Sesi 5 : Mencegah PK dengan kegiatan ibadah 

6.2. Pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga klien Resiko Perilaku Kekerasan 
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Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 

Tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu tugas makalah dan tugas presentasi.  

Tema makalah: Rencana Terapi aktivitas Kelompok 

1. TAK pada Halusinasi 

2. TAK pada Waham 

3. TAK pada Resiko Bunuh Diri 

4. TAK pada Resiko Perilaku Kekerasan 

5. TAK pada Isolasi Sosial 

6. TAK pada Defisit Perawatan Diri 

7. TAK pada Harga diri rendah 

Makalah yang dibuat oleh kelompok memuat 3 bab yaitu bab 1 pendahuluan (latar 

belakang, tujuan, manfaat), bab 2 tinjauan teori, dan bab 3 penutup (kesimpulan, 

saran) dari topik yang dipilih, serta memuat daftar pustaka yang dijadikan 

referensi dari makalah tersebut. Font Times New Roman, spasi 1,5, minimal 20 

halaman. 
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Hasil Penelitian 
 

1. Judul penelitian: Pengaruh Terapi Supportif Group Terhadap Kemampuan 

Menghardik Pada Pasien Halusinasi Pendengaran Di Puskesmas Bantur Malang 

2. Pengarang/ Author/s: Evania Rambu Tatu Wadang , Sirli Mardianna Trishinta, 

Swaidatul Masluhiya AF, 

3. Sumber/ Source: Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan 4 (2) 2019 Des. (22 ref) 

4. Major/ Minor subject (Key Words): Gangguam Jiwa; Kemampuan Menghardik; 

Halusinasi Pendengaran; Supportif Group 

5. Abstract: 

Gangguan jiwa merupakan gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya perilaku 

dan persepsi salah satunya seperti halusinasi pendengaran. Terapi supportif group 

merupakan terapi yang diberikan kepada pasien halusinasi pendengaran secara 

berkelompok. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh terapi supportif group 

terhadap kemampuan menghardik pada pasien halusinasi pendengaran di Puskesmas 

Bantur Malang. Desain penelitian mengunakan desain quasi eksperimental. Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 33 pasien halusinasi pendengaran dengan penentuan 

sampel penelitian menggunakan accidental sampling sehingga didapatkan sampel 

penelitian sebanyak 30 pasien yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu 15 kelompok 

perlakuan dan 15 kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrumen berupa lembar observasi kemampuan menghardik. Metode analisa data 

yang di gunakan yaitu uji wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian 

membuktikan kemampuan menghardik sebelum diberikan terapi supportif group 

hampir seluruhnya (86,7%) responden dari kelompok perlakuan dan hampir 

seluruhnya (80,0%) responden dari kelompok kontrol mengalami kemampuan 

menghardik kurang pada pasien halusinasi pendengaran, sedangkan kemampuan 

menghardik sesudah diberikan terapi supportif group hampir seluruhnya (80,0%) 

responden dari kelompok perlakuan mengalami kemampuan menghardik cukup dan 

sebagian besar (73,3%) responden dari kelompok kontrol mengalami kemampuan 

menghardik kurang pada pasien halusinasi pendengaran. Hasil uji wilcoxon 

didapatkan p value= (0,003) <(0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
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terapi supportif group terhadap kemampuan menghardik pada pasien halusinasi 

pendengaran di Puskesmas Bantur Malang. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan 

peneliti selanjutnya memberikan variasi dalam pemberian terapi supportif group 

seperti membuat seni (kotak tisu dari kardus) secara berkelompok sambil 

menjelaskan cara menghardik sehingga meningkatkan interaksi antar pasien dan 

mampu menolak halusinasi yang muncul. 

6. Tanggal Publikasi: 1 Desember 2019 

7. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pengaruh terapi supportif group terhadap 

kemampuan menghardik pada pasien halusinasi pendengaran di Puskesmas Bantur 

Malang. 

8. Desain penelitian: Mengunakan desain quasi eksperimental 

9. Pengumpulan data: Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa 

lembar observasi kemampuan menghardik 

10. Analisa data: Metode analisa data yang di gunakan yaitu uji wilcoxon dengan 

menggunakan SPSS. 
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Analisis Data 
 

1. Populasi/ sample: 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 pasien halusinasi pendengaran dengan 

penentuan sampel penelitian menggunakan accidental sampling sehingga didapatkan 

sampel penelitian sebanyak 30 pasien yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu 15 

kelompok perlakuan dan 15 kelompok control 

2. Intervention/ Perlakuan oleh peneliti terhadap samplenya* 

Kriteria inklusi yang diterapkan yaitu pasien halusinasi pendengaran yang berkunjung 

untuk melakukan perawatan di Puskesmas Bantur Malang, usia antara 25-45 tahun, 

pasien halusinasi pendengaran yang mampu berinteraksi dan keluarga setuju apabila 

pasien halusinasi pendengaran diberikan terapi supportif group. Variabel independen 

yaitu terapi supportif group dan variable dependen yaitu kemampuan menghardik. 

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa lembar observasi 

kemampuan menghardik. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Bantur Malang, 

dimana waktu penelitian dilakukan pada tanggal 01 Juni 2019 - 30 Juni 2019. 

3. Comparator/Kelompok kontrol dengan intervensi yang berbeda* (Jika ada), bisa dari 

penelitian yang sama ataupun penelitian dari jurnal lain dengan ketentuan variabel 

yang diteliti adalah sama 

4. Outcomes/ Findings/ Hasil Penelitian: 

Hasil penelitian membuktikan kemampuan menghardik sebelum diberikan terapi 

supportif group hampir seluruhnya (86,7%) responden dari kelompok perlakuan dan 

hampir seluruhnya (80,0%) responden dari kelompok control mengalami kemampuan 

menghardik kurang pada pasien halusinasi pendengaran, sedangkan kemampuan 

menghardik sesudah diberikan terapi supportif group hampir seluruhnya (80,0%) 

responden dari kelompok perlakuan mengalami kemampuan menghardik cukup dan 

sebagian besar (73,3%) responden dari kelompok kontrol mengalami kemampuan 

menghardik kurang pada pasien halusinasi pendengaran. Hasil uji wilcoxon 

didapatkan p value= (0,003) <(0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

terapi supportif group terhadap kemampuan menghardik pada pasien halusinasi 

pendengaran di Puskesmas Bantur Malang 
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5. Validitas Internal 

Validitas internal dalam penelitian ini dikatakan tinggi karena variabel yang 

digunakan adalah terapi supportif group. Jika dilihat dari variable yang digunakan 

peneliti menyatakan bahwa terapi supportif group merupakan cara yang efektif 

terhadap kemampuan menghardik pada pasien halusinasi. 

6. Validitas Eksternal 

Validasi eksternal pada penelitian ini dapat dikatakan cukup. Hal tersebut bisa dilihat 

pada hasil penelitian yang dialkukan pada populasi sampel ke populasi secara 

keseluruhan. 

7. Kelebihan-Kelemahan penelitian / Strength-Limitation of the study 

Bagi peneliti selanjutnya agar memberikan variasi dalam pemberian terapi supportif 

group seperti membuat seni (kotak tisu dari kardus) dan menambah frekuensi 

penelitian sebanyak 6 atau 8 kali dalam satu bulan secara berkelompok sambil 

menjelaskan cara menghardik sehingga meningkatkan interaksi antar pasien dan 

mampu menolak halusinasi yang muncul, serta menambah durasi menjadi 90 menit. 

8. Manfaat Hasil Penelitian bagi Keperawatan: 

a. Manfaat Praktis: 

Terapi supportif group merupakan terapi yang diberikan kepada pasien 

halusinasi pendengaran secara berkelompok. Halusinasi jika tidak ditangani 

dengan baik maka dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hasil 

penelitian ini juga mengatakan bahwa terapi supportif group mampu mengatasi 

halusinasi khususnya pendengaran jadi harapannya kedepan hal ini dapat 

diaplikasikan dalam praktek keperawatan. Dalam mempraktekan terapi supportif 

group sangat banyak pula manfaat nya selain mengatasi halusinasi. Dengan 

dibentuknya kelompok seperti ini terdapat interaksi antara pasien yang 

memberikan umpan balik mengenai perilaku, memberikan peningkatan 

keterampilan interpersonal dan sosial pasien, membantu pasien beradaptasi 

dengan anggota kelompok, lingkungan dan meningkatkan komunikasi antara 

pasien dan petugas. 

b. Manfaat Teoritis: 
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Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa terapi supportif group mampu 

mengatasi halusinasi khususnya pendengaran. Hal ini akan menjadi tolak ukur 

yang baik dalam melakukan tindakan keperawatan kedepannya karena Terapi 

supportif group memberikan dinamika interaksi yang saling bergantung, saling 

membutuhkan dan menjadi tempat pasien berlatih perilaku baru yang adaptif 

untuk memperbaiki perilaku lama yang maladaptive.
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Self Asessment 
 

ID   soal                      (soal 1) 

Tinjauan Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik profesional, etis, legal dan peka budaya 

Pemberian asuhan  dan manajemen keperawatan 

Pengembangan professional 

Tinjauan 2                       Kognitif: pengetahuan comprehensif / berpikir kritis 

Pengetahuan prosedural  

Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3   Maternitas / Anak / KMB/ Gadar / Jiwa / Keluarga/Komunitas/ Gerontik/ Manajemen 

Tinjauan 4  Pengkajian / Penentuan diagnosis atau masalah / Perencanaan / Implementasi / Evaluasi  

Tinjauan 5    Promotif / Preventif / Kuratif / Rehabilitatif 

Tinjauan 6    Oksigen / Cairan &.elektrolit / Nutrisi / Eliminasi / Aman &.nyaman / aktifitas & istirahat/  

komunikasi/ belajar/ seksual/nilai dan keyakinan / Psikososial 

Tinjauan 7   :  Sistem Kardiovaskuler  dan linfatik/ Sistem pernafasan / Sistem darah dan kekebalan tubuh/ 

Sistem saraf dan perilaku / Sistem Endokrin / Sistem Pencernaan  dan hepatobilier/ Sistem 

Muskuloskeletal / Sistem Integument / Sistem Perkemihan / Sistem Reproduksi/ Sistem 

penginderaa/ pelayanan kesehatan/ kesehatan mental/lain-lain 

KASUS (vignete): 
Seorang laki - laki berusia 29 tahun, sudah hampir 1 bulan dirawat di RSJ dengan keluhan masuk sering 
ngomel sendiri dan teriak-teriak. Klien selama dirawat cenderung menyendiri dan tidak mau berinteraksi 
dengan perawat/teman klien yang lain. Selain itu tampak pakain dan penampilannya acak-acakan serta bau. 
Perawat sudah menyiapkan peralatan mandi tetapi jarang digunakan oleh klien. 
 
Pertanyaan soal(lead in): 
Apakah tindakan keperawatan  yang perlu dilakukan perawat? 
 
Pilihan jawaban(option): 

A. Menjelaskan pentingnya kebersihan diri 
B. Menjelaskan cara menjaga kebersihan diri 
C. Menganjurkan memasukkan jadwal kegiatan harian 
D. Membantu pasien mempraktikkan cara menjaga kebersihan diri 
E. Mengevaluasi kegiatan harian yang sudah dilaksanakan oleh klien 

 

Referensi: Tim  Penulis  (2016). Draf  Standard Asuhan Keperawatan Program Pendidikan  
Kekhususan Keperawatan Jiwa Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Workshop 
UI. 

Nama pembuat Sirli Mardianna Trishinta 

Institusi/bagian  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi Malang/Keperawatan Jiwa 

 

ID   soal                      (soal 2) 

Tinjauan 1 Praktik profesional, etis, legal dan peka budaya 

Pemberian asuhan  dan manajemen keperawatan 

Pengembangan professional 

Tinjauan 2                       Kognitif: pengetahuan comprehensif / berpikir kritis 

Pengetahuan prosedural  

Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3   Maternitas / Anak / KMB/ Gadar / Jiwa / Keluarga/Komunitas/ Gerontik/ Manajemen 

Tinjauan 4  Pengkajian / Penentuan diagnosis atau masalah / Perencanaan / Implementasi / Evaluasi  

Tinjauan 5    Promotif / Preventif / Kuratif / Rehabilitatif 
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Tinjauan 6    Oksigen / Cairan &.elektrolit / Nutrisi / Eliminasi / Aman &.nyaman / aktifitas & istirahat/  

komunikasi/ belajar/ seksual/nilai dan keyakinan / Psikososial 

Tinjauan 7   :  Sistem Kardiovaskuler  dan linfatik/ Sistem pernafasan / Sistem darah dan kekebalan tubuh/ 

Sistem saraf dan perilaku / Sistem Endokrin / Sistem Pencernaan  dan hepatobilier/ Sistem 

Muskuloskeletal / Sistem Integument / Sistem Perkemihan / Sistem Reproduksi/ Sistem 

penginderaa/ pelayanan kesehatan/ kesehatan mental/lain-lain 

  
KASUS (vignete): 
Seorang perempuan, 15 tahun sudah mengurung diri selama 1 minggu di kamar dan menganggap dirinya 
tidak berguna karena tidak bisa melakukan apapun. Pasien selalu malu dengan tindakan keluarganya yang 
sering membandingkan dengan saudaranya. Perawat memberikan edukasi pada keluarga bahwa kondisi 
pasien merupakan kondisi harga diri rendah, dan pengabaian dari keluarga akan membuat kondisi pasien 
memburuk.  
 
Pertanyaan soal(lead in): 
Apa yang bisa dapat dievaluasi perawat pada pertemuan selanjutnya? 
 
Pilihan jawaban(option): 

A. Kemampuan pasien membandingkan diri dengan saudara 
B. Kemampuan keluarga mengenal masalah klien 
C. Kemampuan pasien meningkatkan harga diri 
D. Keluarga menjadi lebih dekat dengan klien 
E. Klien mau keluar kamar 

 

Referensi: Tim  Penulis  (2016). Draf  Standard Asuhan Keperawatan Program Pendidikan  
Kekhususan Keperawatan Jiwa Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Workshop 
UI. 

Nama pembuat Sirli Mardianna Trishinta 

Institusi/bagian  Universitas  Tribhuwana Tunggadewi Malang/Keperawatan Jiwa 

 

ID   soal                      (soal 3) 

Tinjauan Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik Profesional, etik, legal dan peka budaya 
Asuhan keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan 
Pengembangan professional 

Tinjauan 2                       Kognitif: pengetahuan comprehensive / berpikir kritis 
Pengetahuan aplikasi prosedural (prosedural knowlwgde) 
Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3   KMB/ Maternitas / Anak / Jiwa / Keluarga /Komunitas/ Gerontik  / Gadar / Manajemen 

Tinjauan 4  Pengkajian / Penentuan diagnosis / Perencanaan / Implementasi / Evaluasi /  

Tinjauan 5    Promotif / Preventif / Kuratif / rehabilitatif 

Tinjauan 6    Oksigenenasi / Cairan & elektrolit / Nutrisi / Eliminasi / Aman &.nyaman  /   aktifitas  & 
istirahat / Seksual / nilai dan keyakinan / Psikosisial/ belajar/ komunikasi 

Tinjauan 7   :  Sistem pernafasan / Sistem Kardiovaskuler  &limfatik/ Sistem Pencernaan & hepatobilier  / 
Sistem saraf dan perilaku /   Sistem Endokrin / Muskuloskeletal /  Sistem Ginjal dan saluran 
kemih /  Sistem Reproduksi/ Sistem Integument  / Sistem Imuno-hematologi /  Sistem 
Penginderaan/ kesehatan mental/ pelayanan kesehatan 

Kasus (vignete)  
Nn A, perempuan, usia 30 tahun, seorang dosen sekolah swasta, saat ini dirawat di ruang Lily RSJ. Dari 

pengkajian diperoleh data :  pasien tidak dapat tidur, berbicara sendiri, tertawa sendiri, mulut komat kamit, 

marah tanpa sebab dan kadang–kadang menangis menutup telinga. Klien mengatakan sering mendengar 

suara-suara yang menyuruhnya segera pulang karena pekerjaan dirumah menumpuk dan  harus segera 

mengerjakannya, ketika pasien  menyendiri  perawat menghampirinya namun pasien buru-buru ingin pergi. 

Keluarga mengatakan perilaku ini terjadi setelah anak pasien meninggal dunia dan keluarga juga 
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mengatakan ibunya dulu pernah menderita penyakit yang sama seperti ini. 

Pertanyaan soal 
Masalah Keperawatan utama pada kasus Ny A diatas adalah…… 

 
Pilihan Jawaban 

a. Gangguan persepsi sensori : Halusinasi 

b. Isolasi social : Menarik diri 

c. Gangguan konsep diri : Harga diri rendah 

d. Koping individu yang tidak efektif 

e. Gangguan Orientasi realita 

Referensi: SDKI 

Nama pembuat Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep 

Institusi/bagian  Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang   

 

ID   soal                      (soal 4) 

Tinjauan Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik Profesional, etik, legal dan peka budaya 
Asuhan keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan 
Pengembangan professional 

Tinjauan 2                       Kognitif: pengetahuan comprehensive / berpikir kritis 
Pengetahuan aplikasi prosedural (prosedural knowlwgde) 
Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3   KMB/ Maternitas / Anak / Jiwa / Keluarga /Komunitas/ Gerontik  / Gadar / Manajemen 

Tinjauan 4  Pengkajian / Penentuan diagnosis / Perencanaan / Implementasi / Evaluasi /  

Tinjauan 5    Promotif / Preventif / Kuratif / rehabilitatif 

Tinjauan 6    Oksigenenasi / Cairan & elektrolit / Nutrisi / Eliminasi / Aman &.nyaman  /   aktifitas  & 
istirahat / Seksual / nilai dan keyakinan / Psikosisial/ belajar/ komunikasi 

Tinjauan 7   :  Sistem pernafasan / Sistem Kardiovaskuler  &limfatik/ Sistem Pencernaan & hepatobilier  / 
Sistem saraf dan perilaku /   Sistem Endokrin / Muskuloskeletal /  Sistem Ginjal dan saluran 
kemih /  Sistem Reproduksi/ Sistem Integument  / Sistem Imuno-hematologi /  Sistem 
Penginderaan/ kesehatan mental/ pelayanan kesehatan 

Kasus (vignete)  
Nn A, perempuan, usia 30 tahun, seorang dosen sekolah swasta, saat ini dirawat di ruang Lily RSJ. Dari 

pengkajian diperoleh data :  pasien tidak dapat tidur, berbicara sendiri, tertawa sendiri, mulut komat kamit, 

marah tanpa sebab dan kadang–kadang menangis menutup telinga. Klien mengatakan sering mendengar 

suara-suara yang menyuruhnya segera pulang karena pekerjaan dirumah menumpuk dan  harus segera 

mengerjakannya, ketika pasien  menyendiri  perawat menghampirinya namun pasien buru-buru ingin pergi. 

Keluarga mengatakan perilaku ini terjadi setelah anak pasien meninggal dunia dan keluarga juga 

mengatakan ibunya dulu pernah menderita penyakit yang sama seperti ini. 

Pertanyaan soal 
Sebagai seorang perawat bila sudah terbina hubungan saling percaya rencana keperawatan yang dilakukan 
untuk masalah Ny A  selanjutnya adalah 
Pilihan Jawaban 

a. Diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien 

b. Diskusikan cara mengidentifikasi suara-suara dan ajarkan cara memutus suara –suara itu  

c. Ajarkan pada pasien teknik marah yang benar 

d. Diskusikan manfaat / keuntungan berhubungan dengan orang lain 

e. Dorong dan Bantu pasien untuk mencoba berkenalan dengan orang lain 

Referensi: SDKI 

Nama pembuat Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep 

Institusi/bagian  Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang   
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ID   soal                      (soal 5) 

Tinjauan Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik Profesional, etik, legal dan peka budaya 
Asuhan keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan 
Pengembangan professional 

Tinjauan 2                       Kognitif: pengetahuan comprehensive / berpikir kritis 
Pengetahuan aplikasi prosedural (prosedural knowlwgde) 
Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3   KMB/ Maternitas / Anak / Jiwa / Keluarga /Komunitas/ Gerontik  / Gadar / Manajemen 

Tinjauan 4  Pengkajian / Penentuan diagnosis / Perencanaan / Implementasi / Evaluasi /  

Tinjauan 5    Promotif / Preventif / Kuratif / rehabilitatif 

Tinjauan 6    Oksigenenasi / Cairan & elektrolit / Nutrisi / Eliminasi / Aman &.nyaman  /   aktifitas  & 
istirahat / Seksual / nilai dan keyakinan / Psikosisial/ belajar/ komunikasi 

Tinjauan 7   :  Sistem pernafasan / Sistem Kardiovaskuler  &limfatik/ Sistem Pencernaan & hepatobilier  / 
Sistem saraf dan perilaku /   Sistem Endokrin / Muskuloskeletal /  Sistem Ginjal dan saluran 
kemih /  Sistem Reproduksi/ Sistem Integument  / Sistem Imuno-hematologi /  Sistem 
Penginderaan/ kesehatan mental/ pelayanan kesehatan 

Kasus (vignete)  
Nn A, perempuan, usia 30 tahun, seorang dosen sekolah swasta, saat ini dirawat di ruang Lily RSJ. Dari 

pengkajian diperoleh data :  pasien tidak dapat tidur, berbicara sendiri, tertawa sendiri, mulut komat kamit, 

marah tanpa sebab dan kadang–kadang menangis menutup telinga. Klien mengatakan sering mendengar 

suara-suara yang menyuruhnya segera pulang karena pekerjaan dirumah menumpuk dan  harus segera 

mengerjakannya, ketika pasien  menyendiri  perawat menghampirinya namun pasien buru-buru ingin pergi. 

Keluarga mengatakan perilaku ini terjadi setelah anak pasien meninggal dunia dan keluarga juga 

mengatakan ibunya dulu pernah menderita penyakit yang sama seperti ini. 

Pertanyaan soal 
Dari kasus Ny A Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :  

 
Pilihan Jawaban 

a. Klien dapat dukungan keluarga dalam mengontrol halusinasi. 

b. Klien dapat mengenali halusinasinya. 

c. Klien tidak menciderai diri sendiri dan orang lain. 

d. Klien dapat mengontrol halusinasinya. 

e. Klien dapat memanfaatkan obat dengan baik. 

Referensi: SDKI 

Nama pembuat Wahidyanti Rahayu Hastutiningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep 

Institusi/bagian  Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang   

 

ID   soal                  (soal 6) 

Tinjauan  Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik profesional, etis, legal dan peka budaya 
Perawatan dan manajemen asuhan keperawatan 
Pengembangan profesional 

Tinjauan 2 Kognitif 
Pengetahuan aplikasi prosedural (prosedural knowledge) 
Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3 KMB/maternitas/anak/jiwa/keluarga/gerontik/manajemen/gadar 

Tinjauan 4 Pengkajian/penentuan diagnosa/perencanaan/implementasi/evaluasi 

Tinjauan 5 Promotif/preventif/kuratif/rehabilitatif 

Tinjauan 6 Oksigen/cairan & elektrolit/nutrisi/aman dan nyaman/eliminasi/aktifitas dan 
istirahat/psikososial/komunikasi/seksual/nilai dan keyakinan 

Tinjauan 7 Pernafasan/ jantung pembuluh darah dan sistem limfatik/pencernaan dan sistem 
hepatobilier/ saraf dan perilaku/endokrin dan metabolisme /muskuloskeletal/ 
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ginjal dan saluran kemih/reproduksi/integtumen/darah dan sistem kekebalan 
tubuh/penginderaan/lain-lain 

Vignette 
Seorang perempuan berusia 35 tahun, dikunjungi oleh perawat puskesmas. Hasil pengkajian rambut kotor, 
acak-acakan, gigi kotor, kulit berdaki, dan bau, kuku hitam, panjang dan kotor. Perawat menjelaskan tentang 
pentingnya kebersihan diri 

Pertanyaan soal 
Apakah strategi pelaksanaan 1 pada pasien tersebut 

Pilihan jawaban 
a. Kebersihan diri 

b. Berdandan  

c. BAB/ BAK 

d. Makan  

e. Minum 

Referensi  Yusuf. (2015). Buku Ajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: Salemba Medika. 
Stuart, Keliat & Pasaribu (2016). Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart. Jakarta: 

Elsevier 

Nama pembuat Yanti Rosdiana 

Institusi/bagian Universitas Tribhuwana Tunggadewi 

 

ID Soal  (soal 7) 

Tinjauan Jabaran 

Tinjauan 1 Praktik profesional, etis, legal dan peka budaya 
Perawatan dan manajemen asuhan keperawatan 
Pengembangan profesional 

Tinjauan 2 Kognitif 
Pengetahuan aplikasi prosedural (prosedural knowledge) 
Pengetahuan afektif (konatif) 

Tinjauan 3 KMB/maternitas/anak/jiwa/keluarga/gerontik/manajemen/gadar 

Tinjauan 4 Pengkajian/penentuan diagnosa/perencanaan/implementasi/evaluasi 

Tinjauan 5 Promotif/preventif/kuratif/rehabilitatif 

Tinjauan 6 Oksigen/cairan & elektrolit/nutrisi/aman dan nyaman/eliminasi/aktifitas dan 
istirahat/psikososial/komunikasi/seksual/nilai dan keyakinan 

Tinjauan 7 Pernafasan/ jantung pembuluh darah dan sistem limfatik/pencernaan dan sistem 
hepatobilier/ saraf dan perilaku/endokrin dan metabolisme /muskuloskeletal/ 
ginjal dan saluran kemih/reproduksi/integtumen/darah dan sistem kekebalan 
tubuh/penginderaan/lain-lain 

Vignette 
Nn. N usia 23 tahun dirawat di ruang mawar RSJ lawang, pasien di rawat dengan keluhan pasien merasa 
malu bila bertemu orang lain. Dari hasil pengkajian pasien waktu SMA sering di buly karena badannya yang 
gemuk, kontak pasien tidak ada, pasien kadang suka menyendiri dikamar. Perawat A akan melakukan TAK 
dan Nn N akan diikutkan. 
 

Pertanyaan soal 
Apakah jenis terapi aktivitas kelompok (TAK) yang akan diberikan oleh perawat A? 
 

Pilihan jawaban 
a. TAK stimulasi Sensori 

b. TAK Orientasi Realitas 

c. TAK Sosialisasi 

d. TAK stimulasi persepsi 

e. TAK stimulasi persepsi peningkatan harga diri 
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Referensi  Yusuf. (2015). Buku Ajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: Salemba Medika. 

Nama pembuat Yanti Rosdiana 

Institusi/bagian Universitas Tribhuwana Tunggadewi 
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Glosarium 
 

Asuhan Keperawatan : proses atau rangkaian kegiatan pada praktik 

keperawatan yang diberikan secara langsung kepada 

klien /pasien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan 

Diagnosa Keperawatan : bagian dari proses keperawatan dan merupakan 

penilaian klinis tentang pengalaman / tanggapan 

individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah 

kesehatan aktual / potensial / proses kehidupan. 

Keluarga : unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan 

tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam 

keadaan saling ketergantungan 

Terapi Aktivitas Kelompok : terapi yang diupayakan oleh perawat kepada 

sekelompok pasien yang mempunyai masalah gangguan 

keperawatan yang sama 

Klien : seseorang yang menggunakan layanan dari seorang 

perawat 

Objektif : mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi 

pendapat, didukung oleh data yang terukur 

Subjektif : keadaan dimana seseorang berpikiran relatif, hasil dari 

menduga duga, berdasarkan perasaan atau selera. 

perkiraan dan asumsi dari klien 

Tindakan keperawatan generalis : tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat 

yang telah menyelesaikan program pendidikan Ners.
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